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Abstract
This essay examines the calibration technique as a way to estimate population totals in
situations where the sample suffers from nonresponse. Also, the requirement of correlation
between the study variable and the auxiliary ones is quantified in order to see how strong
the auxiliary information needs to be. To do this a simulation study is performed, where the
calibration estimator is compared to the Horvitz-Thompson estimator in terms of observed
MSE for several correlation levels and proportions of nonresponse in the sample.
It is shown that calibration indeed improves the estimation of population totals in the
presence of nonresponse. The requirement concerning correlation between the response
and auxiliary variables becomes less strict as the nonresponse proportion increases.
The conclusion is that calibration is a good way to estimate population totals in potential
nonresponse situations. It provides a better method than does the simpler HorvitzThompson, as long as the correlation condition is fulfilled. And if this condition is fulfilled for
situations with full response, it is indeed fulfilled for nonresponse cases.
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1 Inledning
Behovet av statistisk information är idag i princip oändligt. Speciellt är det i otaliga
situationer viktigt att få information om vissa egenskaper hos specificerade grupper, vilka
kallas målgrupper eller ändliga populationer. Till exempel vill man i opinionsundersökningar
ta reda på befolkningens åsikt i en viss fråga, och vid produktplacering måste målgruppens
preferenser analyseras. Givetvis kan detta göras genom att hela målgruppen undersöks, det
vill säga en totalundersökning. Detta är dock vanligen svårt och tidskrävande, och ofta
ganska onödigt. Det vanligaste sättet att undersöka en ändlig population är istället att göra
en urvalsundersökning. I en sådan undersökning väljer man ut en del av populationen att
undersöka och låter resultatet i denna grupp representera populationens resultat. Ett bra
stickprov ska spegla populationen och dess egenskaper så att varje utvalt element på ett bra
sätt kan representera flera element i populationen.
Sannolikhetsurval innebär att varje möjligt stickprov kan definieras och associeras till en
känd sannolikhet att dras. Detta i sin tur gör att samtliga element i populationen har en känd
sannolikhet att väljas in i stickprovet (Särndal, Swensson & Wretman, 1992, s. 8). Om denna
typ av urval görs på ett bra sätt räcker det ofta med ett relativt litet stickprov för att på ett
tillförlitligt sätt kunna dra slutsatser om hela populationen (Lohr, 1999, s. 23). De enklaste
sannolikhetsurvalen bygger på att samtliga element i populationen har samma chans att ingå
i ett stickprov. Sådana urvalsmetoder är enkla att förstå och designa, men inte alltid
applicerbara. Dessutom kan de i vissa fall vara ineffektiva, även om de går att genomföra.
Om så är fallet tillämpas vanligen probability proportional to size sampling, ett så kallat PPSurval. I denna typ av urval beror sannolikheten att ingå i stickprovet, den så kallade
inklusionssannolikheten, av vilken intressegrupp i populationen man tillhör (Lohr, 1999, s.
195). I de flesta urvalsundersökningar gäller att elementen har individuella och varierande
inklusionssannolikheter, och korrigering för detta spelar en viktig roll för att
populationsvärden ska kunna skattas på ett bra sätt (Särndal, Swensson & Wretman, 1992, s.
30).
Att genomföra en urvalsundersökning istället för att undersöka hela populationen har flera
fördelar, givet att urvalet görs på ett bra sätt. Dels är det generellt sett billigare att
undersöka ett mindre antal element, och dels går datainsamlingen oftast snabbare.
Dessutom kan de skattningar av populationsvärden som fås utifrån ett stickprov vara mer
rättvisande än de resultat som fås vid en totalundersökning, då extra tid kan läggas på
insamlingen av data (Särndal, Swensson & Wretman, 1992, s. 3, Lohr, 1999, s. 16). För att
undersöka en hel population krävs många inblandade personer och mycket administrativt
arbete, vilket gör att antalet misstag sannolikt ökar. Dock kommer givetvis vissa fel att
inträffa då en urvalsundersökning görs istället för att hela populationen utvärderas. Fel
såsom urvalsbias och felaktiga mätvärden beror till största del av urvalsdesignen, medan
urvalsfel som bortfall och täckningsproblem i princip är oundvikliga då ett stickprov
undersöks. Bortfall innebär att ett objekt väljer att inte delta i undersökningen, eller att vissa
mätvärden inte finns för alla individer. Täckningsfel inträffar då urvalsramen inte är korrekt
specificerad, och kan delas upp i under- respektive övertäckning. Undertäckning innebär att
element som ingår i målpopulationen inte representeras i urvalsramen, medan övertäckning
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betyder att det finns element i rampopulationen som inte tillhör den population man vill
undersöka (Lohr, s. 5). Då såväl bortfall som täckningsfel försämrar den statistiska
effektiviteten hos de skattningar man gör är det väldigt viktigt att i största möjliga mån
minska inflytandet av dessa fel på resultaten (Lundström & Särndal, 2002, s. 18, 23).
Oavsett vilken urvalsmetod som används gäller att ett stickprov kan dras antingen med eller
utan återläggning. Att dra ett stickprov med återläggning innebär att de valda elementen
efter att de dragits en gång återförs i populationen, och därmed kan väljas igen. Urval utan
återläggning minskar istället populationen för varje draget element, och således förändras
inklusionssannolikheterna successivt för elementen i populationen. Oftast är urval tagna
utan återläggning mer effektiva och sanningsenliga än de stickprov där varje objekt kan
väljas ett godtyckligt antal gånger. Den främsta anledningen till att dragning med
återläggning används är att det med denna metod blir lättare att välja och analysera
stickprov, då inklusionssannolikheterna inte förändras för de ingående elementen och
samtliga element dras oberoende av de andra (Lohr, 1999, s.185, 194). För stickprov tagna
utan återläggning måste inklusionssannolikheterna justeras för elementen i populationen i
takt med att element väljs ut till stickprovet, eftersom populationen successivt minskar vilket
påverkar sannolikheten att väljas ut för de kvarvarande elementen. Således kan de ingående
elementen inte heller antas oberoende, då sannolikheten att väljas beror av de tidigare
valda objekten.
Det finns flera metoder för att skatta populationsvärden med hjälp av vikter då
inklusionssannolikheterna varierar för populationens element. Den enklaste är HorvitzThompson, vilken enbart inkluderar designvikter för att vikta estimatorn. Designvikterna är
inversen av inklusionssannolikheterna, och en viktig komponent i alla urvalsdesigner då den
låter varje utvalt element motsvara fler element i populationen (Lundström & Särndal, 2002,
s. 16). Även om Horvitz-Thompson har fördelar såsom enkelhet och väntevärdesriktighet blir
den ineffektiv då annan information, så kallad hjälpinformation, finns till hands. På grund av
detta har ett flertal skattningsmetoder som använder denna information utvecklats, vilka på
olika sätt kan ses som förlängningar av Horvitz-Thompson. Hjälpinformationen består av
variabler som inte undersöks direkt, men som är korrelerade med den variabel man vill
undersöka och därmed förbättrar estimatorns prestation. Ofta används redan befintliga
registervariabler, vilket gör att ingen merkostnad tillkommer. Kravet som ställs på
hjälpinformationen är generellt att populationstotalen för var och en av hjälpvariablerna är
känd, det vill säga att informationen om dessa variabler är komplett (Särndal, Swensson &
Wretman, 1992, s. 219).
En av de tidigare justeringarna av Horvitz-Thompson är den så kallade tvåstegsmetoden,
vilken utför skattningen av den önskade populationsparametern i två steg. Denna metod kan
ses som en kompromiss för undersökningssituationer där populationen på förhand är i det
närmaste okänd, och är fördelaktig då den egentliga responsvariabeln är dyr att undersöka
samtidigt som hjälpinformation finns tillgänglig (Lohr, 1999, s. 379, Särndal, Swensson &
Wretman, 1992, s. 343). Det första steget i denna metod innebär att göra ett relativt stort
sannolikhetsurval, vilket senare används som population. Då detta urval görs samlas utförlig
information om en eller flera hjälpvariabler in. I steg två tas ännu ett sannolikhetsurval,
denna gång från det redan dragna stickprovet. Detta andra urval tas med hjälp av den
hjälpinformation som samlats in i det första steget, då man utifrån denna kan skapa en
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informativ rampopulation från vilken ett mindre stickprov blir tillräckligt representativt.
Utifrån detta stickprov skattas sedan de intressanta storheterna (Särndal, Swensson &
Wretman, 1992, s. 344). Tvåstegsmetoden kan spara både tid och pengar i de fall då
hjälpinformationen är relativt billig att erhålla och förbättrar precisionen av de skattningar
man vill göra. (Lohr, 1999, s. 380) Denna metod är dessutom användbar då bortfall
förekommer i stickprovet (Särndal, Swensson & Wretman, s. 344). Dock gäller att
tvåstegsurval är relativt tidskrävande, och metoden är generellt behäftad med större risk för
fel än andra metoder eftersom varje steg i skattningsproceduren innebär osäkerhet.
Den idag oftast använda av de estimatorer som utnyttjar hjälpinformationen är den
generaliserade regressionsestimatorn (GREG). Denna estimator innefattar en så kallad
regressionsjustering av Horvitz-Thompson, vilken har visat sig resultera i princip
väntevärdesriktiga resultat och en mer effektiv skattning av den önskade
populationsstorheten. Hjälp- informationen som används i GREG kan anta många olika
former, och det står en fritt att efter datainsamlingen välja vilka av de tillgängliga variablerna
som ska inkluderas i hjälpvektorn och därmed de vikter som utnyttjas i estimatorn
(Lundström & Särndal, 2002, s. 47 ).
En nyare metod för att inkludera hjälpinformation fås av kalibreringstekniken, vilken till en
början utvecklades för att hos estimatorer minska urvalsfel och samtidigt bevara
designkonsistens. Designkonsistens är eftersträvansvärt eftersom det innebär att exakt hur
estimatorn specificeras asymptotiskt sett är irrelevant. Idag är den ett viktigt instrument i
storskaliga undersökningar, och många nationella statistiska instanser har utvecklat program
för att rutinmässigt kunna använda sig av metoden (Särndal, 2007).
Kalibreringstekniken utnyttjar hjälpinformationen för att skapa kalibreringsvikter för de
ingående elementen i stickproven. Dessa vikter innefattar såväl inklusionssannolikheter som
den befintliga hjälpinformationen, och väljs så att vissa givna villkor uppfylls. Då
kalibreringsvikter kan beräknas i ett enda steg är kalibrering enklare än den tidigare nämnda
tvåstegsmetoden, vilken kräver separat hantering av bortfall (Lundström & Särndal, 2002, s.
66). Vidare skiljer kalibrering sig från GREG genom att estimatorn i hjälpvektorn
även tar
med den hjälpinformation som förklarar variationen i de olika elementens sannolikhet att
svara. Dock gäller att de båda metoderna är justeringar av Horvitz-Thompson, och i vissa fall
ger de identiska resultat. Detta inträffar om inget bortfall förekommer, varpå
kalibreringsvikterna reduceras till de vikter som används i GREG.
Kalibreringstekniken är generell så till vida att den kan appliceras på varje vanligt
förekommande urvalsdesign, och med ett godtyckligt antal hjälpvariabler (Lundström &
Särndal, 2002, s. 66). Att kalibrera vikter har i många fall visat sig ha en god effekt på den
aktuella undersökningens kvalitet. Så länge hjälpvariablerna är tillräckligt informativa ska
såväl urvalsfel som bortfallsfel minska.
Då kalibreringstekniken har uppvisat sådana positiva egenskaper är det givetvis av stort
intresse att undersöka hur den fungerar för att behandla bortfall. I vilken mån kan det
faktum att bra hjälpinformation finns tillgänglig stärka estimatorns effektivitet då vissa
element i urvalet inte deltar i undersökningen? Vilka krav ställs på de ingående
hjälpvariablerna?
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1.1 Syfte
Denna uppsats syftar till att utvärdera kalibrering som ett sätt att hantera bortfall då
populationstotaler ska skattas, och till att försöka finna vilken korrelation mellan responsoch hjälpvariabler som krävs för att kalibrering ska vara en fördelaktig metod att använda.
För att undersöka detta kommer inledningsvis tidigare resultat att studeras, och därefter
genomförs en simuleringsstudie i R där kalibreringsestimatorn jämförs med den enklare
Horvitz-Thompson.

1.2 Disposition
I kapitel 2 kommer tidigare resultat att presenteras. En kortfattad översikt av de två
estimatorerna Horwitz-Thompson och GREG för populationstotaler samt deras respektive
egenskaper ges, och relevanta begrepp definieras. Kapitel 3 behandlar kalibreringsestimatorn för populationstotaler. Hur vikter definieras och väljs kommer att presenteras,
och hur hjälpvariabler kan väljas diskuteras. Det fjärde kapitlet beskriver simuleringsstudien
och presenterar dess resultat. I kapitel 5 kommer de resultat som fås i kapitel 4 att
analyseras och diskuteras utifrån uppsatsens syfte, medan det sjätte kapitlet kortfattat
sammanfattar resultatdelen och de slutsatser som dras.
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2 Teoretisk bakgrund
Då ett urval görs tilldelas, som tidigare nämnts, varje ingående objekt så kallade
designvikter. Dessa vikter medför att varje valt objekt kan antas representera ett flertal
objekt i populationen. I en situation där alla objekt har samma chans att väljas blir dessa
vikter konstanta, det vill säga antar samma värde för alla objekt i urvalet. I situationer då
inklusionssannolikheterna varierar för de olika objekten i populationen krävs ofta att
objektens vikter korrigeras utifrån detta för att urvalet på ett bra sätt ska spegla
populationen (Lohr, 1999, s. 103, 226). Förutom inklusionssannolikheter kan stickprovets
element också viktas utifrån andra aspekter, så som misstänkt bortfall och
täckningsproblem. Vikterna bestäms vanligen med hjälp av hjälpinformation, och då oftast
registervariabler (Lundström et al, 2000).
Som nämnts i inledningen är urval tagna utan återläggning oftast mer effektiva än de urval
där varje objekt kan väljas ett godtyckligt antal gånger. Även om dragning med återläggning
gör det lättare att välja och analysera stickprov överstiger ofta ineffektiviteten eventuella
vinster. Detta motiverar att fokusera på dragning utan återläggning för att få mer
generaliserbara resultat från sitt stickprov.
Nedan presenteras två estimatorer som båda relaterar till kalibreringsestimatorn. HorvitzThompson är ju, som tidigare nämnts, en förenkling av kalibreringsestimatorn medan GREG
ofta kan användas som ett alternativ till kalibrering av vikter. I de fall då svarsmängden är
densamma som stickprovsstorleken är de två sistnämnda identiska.

2.1 Horvitz-Thompson
I urvalssituationer där ett stickprov tas utan återläggning beror, som nämnts i inledningen,
inklusionssannolikheterna k, k=1,…,N, på de objekt som valts tidigare. Detta faktum måste
beaktas då estimatorer skapas för populationsvärden. En av de tidigast konstruerade
estimatorerna för att skatta populationsvärden från ett stickprov som dragits utan
återläggning är Horvitz-Thompson, vilken bygger på att de individuella
inklusionssannolikheterna
och designvikterna
(2.1)
är kända storheter då urvalsmetoden valts (Lundström & Särndal, 2002, s. 45). Estimatorn
för populationstotalen definieras enligt
(2.2)
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där S motsvarar stickprovet. Genomgående i denna studie gäller att S betecknar stickprovet,
U populationen och r motsvarar responsmängden, vilken används då bortfall förekommer i
urvalet och alltså är en delmängd av S. Vidare betecknar N populationsstorleken och n
stickprovsstorleken.
Horvitz-Thompson är väntevärdesriktig för populationstotalen
uppfyller k > 0 k. Variansen för estimatorn beräknas enligt

så länge urvalsmetoden

(2.3)

där
betecknar sannolikheten att både objekt i och objekt k ingår i stickprovet. Ofta
betraktas som fixa, vilket innebär att den andra termen i (2.3) försvinner.
Horvitz-Thompson bestäms till fullo av den valda urvalsmetoden, således kan inte variansen
modifieras i efterhand. Följaktligen bör den urvalsmetod väljas som minimerar
, vilket
i praktiken inte är lätt. Vidare är Horvitz-Thompson ineffektiv om ytterligare
populationsdata, det vill säga hjälpinformation, finns tillgänglig som skulle förbättra
skattningen av populationstotalen (Särndal, 2007). Då man vet att bortfall förekommer i det
tagna stickprovet viktas
med
. Således ses bortfallet som helt slumpmässigt, och
inga ytterligare justeringar görs.

2.2 GREG
Den vanligaste av de estimatorer som utnyttjar hjälpinformationen är den generaliserade
regressionsestimatorn (GREG). Denna klass av estimatorer ger ofta mer effektiva resultat än
de som fås med hjälp av Horvitz-Thompson. GREG för en populationstotal definieras enligt
(Lundström & Särndal, 2002, s. 47)
(2.4)

där
(2.5)

I uttrycket för
är en godtycklig positiv konstant som gör estimatorn mer flexibel genom
att möjliggöra bland annat viktad regression, och är vektorn med hjälpvariabler för vilken
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motsvarande populationstotaler är kända. Designvikterna
definieras enligt (2.1).
kan också uttryckas som en förlängning av

antas vara kända, och

, enligt (Lundström & Särndal, 2002, s.

46)

där

ges av

Detta visar att
justerar den enkla estimatorn med hjälp av en slags linjär regression,
där
motsvarar modellens konstanta term.
Variansen för

beräknas enligt (Lundström & Särndal, 2002, s. 49)
(2.6)

där residualerna

teoretiskt kan beräknas med hjälp av

är i praktiken omöjliga att beräkna, varför

vanligen skattas med

(2.7)

där residualerna

ersätts med
(2.8)

i vilka

definieras enligt tidigare.
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Variansskattningen som ges i (2.7) kan resultera i negativ bias då stickprovet är litet, vilket
leder till att följande skattning av
används
(2.9)

där de justerade residualerna ges av

justerar för det förlorade antalet frihetsgrader då fler parametrar skattas, och
definieras enligt (2.5).
är designkonsistent, det vill säga

Om
i (2.4) är
inte väntevärdesriktig. Dock är den relativa designbiasen av
ordning
, vilket är en försumbar del av MSEGREG (Kott, 2006). Detta gör att
brukar
kallas för biasrobust. Dock har det visat sig att denna estimator kan vara sämre än andra
estimatorer vad gäller effektivitet, det vill säga ha större MSE. Med andra ord kan
inte
sägas vara variansrobust (Särndal, 2007). Vidare bortser
från variationen i
svarssannolikheterna, vilket kalibreringsestimatorn som presenteras i kapitel 3 tar hänsyn
till.
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3 Kalibreringstekniken
Ett alternativ till GREG-estimatorn ovan är att i hjälpvektorn
även inkludera
hjälpinformationen som förklarar variationen i svarssannolikheterna (Lundström et al, 2000).
Utifrån detta kan man med hjälp av kalibrering bilda estimatorn (Kott, 2006)
(3.1)

där

betecknar kalibreringsvikterna, vilka definieras i kapitel 3.1.

kan också, precis som

uttryckas som en förlängning av

enligt (Särndal, 2007)
(3.2)

där termen
definieras enligt (2.2). Denna formulering ger en intuitiv uppfattning om hur
kalibrering justerar den enkla skattningen av populationstotalen. Även här kan förlängningen
av den enkla estimatorn ses som en slags regressionsjustering. I de situationer då inget
bortfall förekommer i det tagna stickprovet reduceras vikterna som används vid kalibrering
till de vikter som specificerats för GREG. Således är
då
(Lundström &
Särndal, 2002, s. 67).
Kalibreringstekniken för ändliga populationer kan sammanfattas som bestående av (Särndal,
2007)
i)

beräkning av vikter vilka inkluderar tillgänglig hjälpinformation och uppfyller den
så kallade kalibreringsekvationen, som definieras enligt
(3.3)

och i vilken populationstotalen för hjälpinformationen,

antas vara känd.

ii)

användandet av dessa vikter för att beräkna linjärt viktade skattningar av
populationstotaler och andra populationsparametrar.

iii)

ett mål att så länge urvalsproceduren inte innehåller några större bortfall och
andra fel erhålla i princip väntevärdesriktiga skattningar. Detta mål uppfylls då
stark hjälpinformation finns tillgänglig.

Det finns alternativa estimatorer i de fall då antagande i) inte är uppfyllt, dock presenteras
inte dessa i denna studie.
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Kalibrering ger ett enhetligt sätt att använda tillgänglig hjälpinformation i undersökningar
där bortfall existerar. Metoden består av ett enda steg där kalibreringsvikterna
beräknas,
vilket gör kalibrering lämplig som standardmetod när bortfall antas förekomma (Lundström
& Särndal, 2002, s. 66).
Variansen för

skattas med (Lundström & Särndal, 2002, s. 70)
(3.4)

där

och

betecknar skattningen av stickprovsvariansen

är en skattning av bortfallsvariansen, enligt

I dessa variansskattningar ges

av
(3.5)

definieras enligt (2.5) och

ges av

där

Precis som för
kan variansskattningen given i (3.4) resultera i negativ bias för små
stickprov, och analogt med proceduren i kapitel 2 kan
justeras med hjälp av
residualerna
vilka justerar för de förlorade frihetsgraderna då fler parametrar skattas.

Det har visats att kalibreringsestimatorn är asymptotiskt ekvivalent med GREG (Deville &
Särndal, 1992), varför variansskattningen för
(given i ekvation (2.7)) även kan
användas för . Detta innebär att variansen för kalibreringsestimatorn erhålls med hjälp av
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(3.6)

där
motsvarar kalibreringsvikterna, och
är designvikterna. Denna variansskattning är
intuitivt enklare att förstå och beräkna än den som ges i (3.4).
är oftast designkonsistent, vilket som tidigare förklarats betyder att exakt hur estimatorn
specificeras asymptotiskt sett är ovidkommande. Vanligen innebär detta en minskad varians
och/eller reducerad bortfallsbias (Särndal, 2007). Många alternativa former av
kalibreringsvikter har visat sig vara asymptotiskt identiska i urvalssammanhang (Deville &
Särndal, 1992), och metoden kan användas för att korrigera för kända täcknings- och/eller
bortfallsfel (Kott, 2006). Antar man variansskattningen som anges i ekvation (3.6) kan
dock antas lida av samma nackdel vad gäller effektivitet som
gör.
Biasen för

beräknas formellt enligt
(3.7)

där

betecknar sannolikheten för stickprovet att väljas.

Denna formulering är dock omöjlig att i praktiken beräkna, varför biasen för
brukar skattas enligt (Särndal, 2007)

istället

(3.8)

Denna formulering motiveras av att
är väntevärdesriktig för populationstotalen Y, och
från (3.2) kan detta uttryck ses som avvikelsen från
till det sanna värdet. Det blir utifrån
(3.8) tydligt att kalibreringsvikterna ska vara så lika de ursprungliga designvikterna som
möjligt för att garantera approximativ väntevärdesriktighet. Även om denna formulering är
teoretiskt korrekt, och dessutom enkel att förstå, bygger den på att Horvitz-Thompson ger
exakt det sanna populationsvärdet. Detta stämmer i princip aldrig, och således blir (3.8) en
skattning av biasen utifrån
. Detta medför att den skattade biasen är behäftad med en
varians vilken i vissa fall kan vara relativt stor. Vidare gäller att kalibreringsvikterna som
används i (3.8) är funktioner av det realiserade stickprovet och designvikterna (Kott, 2006),
vilket gör att ingen allmän funktionell formel för bias kan sägas finnas.
Fokus i denna studie ligger på den praktiska tekniken med ett generellt gångbart viktsystem.
Det finns även ett modellbaserat synsätt, i vilket de ingående storheterna ses som
stokastiska variabler och urvalsmekanismen bortses från. Motiveringen till detta synsätt är
främst att användningen av komplett hjälpinformation, det vill säga att hjälpvariabelns
värden är kända för samtliga enskilda element i populationen, ger mer effektiva resultat och
en mindre varians än den estimator som definieras i (3.1). Dock innebär den modellbaserade
estimatorn en förlust vad gäller praktisk användbarhet. Då denna metod används beror
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vikterna även på värdena på responsvariabeln, och det är diskutabelt huruvida denna metod
kan sägas ge en kalibreringsestimator (Särndal, 2007).

3.1 Val av vikter
Kalibreringsvikterna väljs så att de avviker så lite som möjligt från designvikterna . De ska
dessutom vara konsistenta med, det vill säga återskapa, de kända populationstotalerna för
hjälpvektorn (Lundström & Särndal, 2002, s. 67). Med andra ord krävs att vikterna ger en
lösning till kalibreringsekvationen (3.3).
Vikterna

i (3.1) definieras enligt (Kott, 2006)
(3.9)

i vilka kolumnvektorn

ges av

Ett alternativt sätt att uttrycka kalibreringsvikterna ges av (Lundström & Särndal, 2002)
(3.10)
där vikterna

ges av
,

(3.11)

I denna formulering blir det tydligt hur kalibrering beaktar det eventuella bortfallet då
populationstotaler och andra storheter skattas.
Traditionellt har kalibreringsvikterna valts utifrån något avståndsmått (Särndal, 2007). Som
nämns ovan ger majoriteten av dessa avståndsmått oftast asymptotiskt ekvivalenta
estimatorer och förändringar i distansfunktionen har endast en försumbar effekt på
variansskattningen även om stickprovsstorleken är relativt liten (Särndal, 2007). Estevao och
Särndal har visat att det räcker om vikterna i (3.1) väljs på ett sätt så att (Kott, 2006)
i)
ii)

kalibreringsekvationen (3.3) uppfylls för
är designkonsistent, det vill säga att designbiasen utgör en obetydlig del av
.
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Denna definition av kalibreringsvikterna är användbar då kalibrering nyttjas för att justera
för bortfalls- och täckningsfel.
Det har utifrån detta visats att vikterna specificerade i (3.9) endast behöver uppfylla (Kott,
2006)
(3.12)

där

är en radvektor med samma dimension som

existerar och

så att

är en kolumnvektor med samma dimension vilken ges av

De funktionella vikterna i (3.12) kan generaliseras till att gälla för även icke linjär kalibrering
(Kott, 2006), men då fokus i denna ansats ligger på linjär kalibrering presenteras inte detta
här.
Den linjära kalibreringsmetoden som definierats ovan kan ibland generera negativa vikter,
vilket kan korrigeras för genom att definiera gränsvärden för vikterna. Dock blir vikterna
sällan vare sig överraskande stora eller överraskande små då hjälpvektorns dimension är
liten jämfört med stickprovsstorleken (Kott, 2006). Dock ska tilläggas att extrema värden i
hjälpvariablerna kan resultera i vissa extrema vikter.

3.2 Val av hjälpinformation
Hjälpinformationen består av dels hjälpvariabler och dels hjälptotaler, och dessa måste
väljas med omsorg. Hur den ingående hjälpinformationen väljs varierar, och ofta krävs att
man provar olika uppsättningar innan den optimala kombinationen hittas för den givna
situationen. Väljs hjälpvariablerna på rätt sätt kommer precisionen i estimatorn att
förbättras, medan nyttjande av irrelevant hjälpinformation kan ge oproportionerligt stora
vikter för vissa grupper i populationen. Således är valet av
avgörande för hur
presterar. Stark hjälpinformation innebär att hjälpvariablerna är starkt korrelerade med
undersökningsvariablerna, medan korrelationen dem emellan är som högst marginell. Att
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stark hjälpinformation finns att tillgå är speciellt viktigt då bortfall ska behandlas, då
hjälpinformationen i sådana fall reducerar urvals-, bortfalls- samt täckningsfel (Lundström &
Särndal, 2002, s. 34 ).
Syftet med att inkludera hjälpvariabler är följaktligen att minska såväl varians som
bortfallsskevhet i estimatorn, varför dessa aspekter bör undersökas för samtliga relevanta
variabler som finns tillgängliga. Generellt gäller att hjälpvariablerna i möjligaste mån ska
förklara variationen i såväl de viktigaste responsvariablerna som i svarssannolikheterna,
samt identifiera de viktigaste redovisningsgrupperna i målpopulationen (Lundström &
Särndal, 2002, s. 33).
För att en variabel ska kunna användas som hjälpvariabel krävs att dess värden finns
tillgängliga för såväl svarande som icke svarande objekt i urvalet. Den slutliga hjälpvektorn
bestäms efter att potentiella hjälpvariabler funnits och rangordnats efter lämplighet.
Valproceduren inkluderar att välja ingående variabler, att på ett bra sätt konvertera
kvantitativa variabler till kategoriska och att bestämma regler för att slå ihop mycket små
grupper till större grupper. Generellt krävs att populationstotalerna är kända för de
ingående hjälpvariablerna, dock krävs ingen kännedom om individuella variabelvärden
utanför stickprovet (Lundström & Särndal, 2002, s. 30).
Man kan jämföra olika hjälpvektorer genom att undersöka vilken av dem som minimerar
biasen i estimatorn. Detta görs genom att med hjälp av den primitiva hjälpvektorn
, beräkna kvoten av ”nästan-biasen” för den aktuella och den primitiva
hjälpvektorn. Hur man beräknar denna bias formuleras inte här, men en beskrivning av
proceduren ges av Särndal (2007).

3.3 Bortfall
Den traditionella tvåstegsmetoden att justera för bortfall innefattar att först justera
designvikterna
för detta och för andra eventuella problem, så som extrema
observationer. Detta görs vanligen genom att gruppera de valda elementen. Ifall
hjälpinformation finns tillgänglig utnyttjas den sedan för att kalibrera de justerade
designvikterna (Särndal, 2007). Detta innebär att en delmängd av de ingående
hjälpvariablerna används för att skatta responsmekanismen, och en annan delmängd
används för att formulera hjälpvektorn som krävs för att skatta populationstotalen
(Lundström & Särndal, 2002, s. 65).
Kalibrering innebär att i ett enda steg justera för förekomsten av bortfall genom att i
vikterna
ta hänsyn till den faktiska svarsmängden i stickprovet, vilket ses i (3.11) ovan. Då
kalibreringsvikterna skapas utifrån dessa vikter samt designvikterna motsvarande de
ingående elementen, ger kalibrering en direkt justering för det existerande bortfallet
(Lundström & Särndal, 2002, s. 66).
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Att vissa element som valts ut att ingå i en undersökning inte deltar leder, oavsett vilken
skattningsmetod som används, till en så kallad bortfallsbias i skattningarna av de önskade
populationsstorheterna. Denna bias motsvarar den ökade avvikelsen från det sanna värdet
som fås då inte alla utvalda element svarar och den bör, precis som den totala variansen,
vara liten för att estimatorn ska anses vara bra.
För kalibreringstekniken gäller att samma problem som påverkar den generella
biasformuleringen i (3.8) även inverkar på bortfallsbiasen, denna bias kan endast uttryckas
betingat på det realiserade stickprovet. Detta gör det i princip omöjligt att uttala sig om
huruvida kravet på väntevärdesriktighet är uppfyllt, då den generella svarsmekanismen är
okänd. I praktiken antas därför ofta att bortfallsbiasen är försumbar, vilket i vissa fall kan
antas vara ett berättigat antagande.

3.4 Täckningsfel
Kalibrering kan även justera för förekomst av undertäckning på samma sätt som bortfall
behandlas (Kott, 2006). I detta fall ses den population (F) som hör ihop med urvalsramen
som ett stickprov draget med Poissonurval från en hypotetisk total population (U) för vilken
är känd. Om de båda urvalsstegen (U till F samt F till S) är oberoende kan samma
principer som appliceras för bortfallskorrigering användas för att korrigera för
undertäckning.
För att behandla övertäckning, eller en kombination av de båda feltyperna, krävs något mer
omfattande metoder. En ingående beskrivning av dessa ges inte här, men en förklaring ges
av Kott (2006).
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4 Simuleringsstudie
I detta kapitel presenterar jag att inledningsvis det paket i R som huvudsakligen kommer att
användas för simuleringsstudien, och därefter kommer simuleringsstudien och dess upplägg
att presenteras. De koder jag kommer att använda återfinns i appendix A.

4.1 Paketet sampling i R
Paketet sampling innehåller funktioner för att dra och kalibrera stickprov. Bland de
urvalsprocedurer som ingår finns stratifiering, tvåstegsurval, PPS-urval och balanserade
urval. Bland de ingående estimatorerna återfinns såväl
som
, och bland annat
kalibreringsvikter och simultana inklusionssannolikheter kan beräknas (Tillé & Matei, 2009).

4.1.1 Funktioner i sampling
De funktioner i paketet sampling jag främst kommer att använda är:
UPSampford(), för att få ett slumpmässigt stickprov att arbeta med där
inklusionssannolikheterna varierar för populationens element. Att använda Sampfordurval är
relativt tidskrävande, men garanterar att de önskade inklusionssannolikheterna erhålls
(Lundquist, 2009).
calib(), vilken genererar vikterna , definierade i (3.11) för det givna datamaterialet. I denna
funktion specificeras ingående hjälpvariabler, initiala vikter, populationstotaler, samt vilken
kalibreringsmetod som används. I denna simuleringsstudie kommer fokus att ligga på linjär
kalibrering, vilket innebär att ytterligare argument är överflödiga. Kalibreringsvikterna jag
kommer att använda fås av att multiplicera de erhållna vikterna med designvikterna , det
vill säga
.
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4.2 Beskrivning av simuleringsstudien
Detta avsnitt inleds med att själva simuleringsproceduren beskrivs, och därefter presenteras
de erhållna resultaten. I simuleringsstudien kommer
och
för populationstotaler att
jämföras med avseende på deras observerade MSE-värden. Den största anledningen till
detta är att det som tidigare nämnts inte finns någon beräkningsbar generell formel för
, vilket medför att denna inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Vidare är
det den reella skillnaden mellan estimator och populationstotal som i denna studie är av
störst intresse, då syftet är att utvärdera hur kalibreringsestimatorn presterar i relation till
den enklare Horvitz-Thompson. Detta görs lämpligen ur en praktisk synvinkel, då de faktiska
resultaten avgör vilken estimator att föredra. Således kommer estimatorerna att utvärderas
utifrån
samt

(4.1)

Jämförelsen kommer att göras för situationer med respektive utan bortfall av olika storlek,
samt för olika korrelationsnivåer mellan respons- och hjälpvariabler. Dessutom kommer
hjälpinformationen att variera, såväl en kontinuerlig som en kategorisk (dikotom)
hjälpvariabel kommer att utvärderas.

4.2.1 Simuleringsprocedur
Nedan sammanfattar jag på ett översiktligt sätt hur koden för simuleringen skapas. Den
fullständiga koden återfinns i appendix A.

4.2.1.1 Population
Inledningsvis måste den population för vilken populationstotalen ska skattas skapas. Detta
görs genom simulering av en datamatris, vars tre kolumner utgörs av en responsvariabel (y),
en hjälpvariabel (x) samt en variabel (z) som används för att skapa
inklusionssannolikheterna. Hur dessa inklusionssannolikheter skapas beskrivs i avsnitt
4.2.1.2. Hjälpinformationen varieras så att såväl en kontinuerlig som en kategorisk
hjälpvariabel används. Dessutom skapas en korrelationsmatris där de ingående parvisa
korrelationerna varieras för de olika fallen. Därefter multipliceras datamatrisen med en så
kallad Cholesky-faktorisering av korrelationsmatrisen för att se till att hjälpvariabeln och
variabeln z korrelerar med responsvariabeln, men inte med varandra. Genomgående i denna
simuleringsstudie kommer korrelationen mellan y och z att vara 0,5. Denna metod genererar
kontinuerliga variabler oavsett hur datamatrisens kolumner specificerats. För att erhålla en
dikotom variabel vilken korrelerar med responsvariabeln dikotomiseras därför den skapade
hjälpvariabeln. Detta gör att korrelationen mellan den underliggande variabeln och
responsvariabeln återfinns i den dikotomiserade. Cholesky-faktorisering för att skapa
korrelerade variabler medför att korrelationerna i princip konvergerar till de på förhand
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bestämda nivåerna i korrelationsmatrisen, då populationsstorleken N är tillräckligt stor.
Metoden begränsar vilka korrelationsnivåer man kan ansätta då den kräver positivt definita
matriser, men är en av få som tillåter användaren att fullt ut bestämma vilken korrelation
som ska råda mellan de ingående variablerna i populationen.

4.2.1.2 Inklusionssannolikheter
För att skapa de inklusionssannolikheter som krävs utnyttjas den sista variabeln
simulerade datamatrisen för att beräkna

i den

i=1,…,N
I denna formel motsvarar n den på förhand specificerade stickprovsstorleken. De
resulterande
används sedan i simuleringen för att bestämma dels stickprovet och dels
designvikterna.

4.2.1.3 Stickprov
Då populationen skapats används Sampfordurval och inklusionssannolikheterna för att skapa
en vektor av längd N bestående av ettor och nollor. Ur denna plockas de n element som
erhållit ettor, och dessa utgör stickprovet. I den fortsatta simuleringen väljs deras
motsvarande variabelvärden ut.

4.2.1.4 Bortfall
För att erhålla ett bortfall att arbeta med väljs de element i stickprovet ut vars
inklusionssannolikheter överstiger ett specificerat tröskelvärde. Detta ger en delmängd av
stickprovet, och bortfallet kan beräknas. Olika värden på proportionen bortfall i stickprovet
kommer att undersökas då olika stora bortfall borde generera olika resultat för de båda
estimatorerna. Tröskelvärdet bestäms med hjälp av angivna percentilvärden, vilka varieras i
enlighet med önskat bortfall. Således är bortfallet inte slumpmässigt utan beroende av
inklusionssannolikheterna och därmed responsvariabeln, vilket brukar anses allvarligare än
om bortfallet enbart beror av slump.

4.2.1.5 Estimatorer och utvärdering
Då ovanstående steg genomförts inleds själva utvärderingen, i vilken design- och
kalibreringsvikter skapas och används för att beräkna de två estimatorerna. Dessutom
bestäms populationstotalerna för hjälp- och responsvariabler. Därefter beräknas och jämförs
de observerade
och
. De resulterande värdena, vilka är medelvärden av
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100 simuleringar, sammanfattas i tabeller och differensen mellan de båda estimatorernas
observerade MSE-värden kommer att beräknas genom att
subtraheras från
. Resultaten visas även grafiskt för en överskådlig jämförelse.
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4.3 Resultat
Jag inleder med att sammanfatta resultaten som fås för respektive estimator då inget
bortfall finns i stickprovet, och fortsätter därefter med att utvärdera resultaten vid
förekomst av de varierande bortfallen. I varje tabell visas medelvärden från 100 simuleringar
för respektive estimator. Den kategoriska kalibreringsestimatorn som redovisas nedan har
inte simulerats fram simultant med Horvitz-Thompson, vilket gör att en exakt
överensstämmelse av populationsvärden inte kan garanteras. Dock baseras alla simuleringar
på samma parametervärden för responsvariabeln, vilket gör att storleksordningen är
densamma. Då Horvitz-Thompson ska vara väntevärdesriktig kan felen antas vara likvärdiga,
och således är resultaten jämförbara. I presentationen av resultaten betecknar
kalibreringsestimatorn då hjälpvariabeln är dikotom, medan
motsvarar
kalibreringsestimatorn i det kontinuerliga fallet.

4.3.1 Utvärdering då inget bortfall finns
Jag inleder med att utvärdera de båda fallen då inget bortfall förkommer i stickprovet. Det
visar sig att hur nivåerna på den kategoriska hjälpvariabeln väljs är avgörande för
kalibreringsestimatorns resultat i detta fall. De mest vanligt förekommande kategorinivåerna
som till exempel 0 och 1 kan inte sägas vara generellt gångbara, då de genererar en väldigt
låg populationstotal för hjälpvariabeln vilket i vissa fall kan leda till stora felskattningar av
den önskade populationstotalen åtminstone då detta R-paket används. Resultaten i denna
studie indikerar att kalibreringsestimatorn presterar bättre då man klassificerar sin
hjälpvariabel utifrån fördelningen för responsvariabeln. Teoretiskt har kategorikoderna
ingen betydelse, och så länge användaren vet vad respektive värde motsvarar ska inte
benämningen i sig spela roll. Således frångår jag de konventionella klassificeringskoderna,
och ersätter dem med värden kopplade till responsvariabelns parametervärden. Nedan
presenteras resultaten för
då man utnyttjar de avrundade värden som fås av
som kategorivärden för hjälpvariabelns nivåer. Med andra ord ges den ena gruppen
avrundningen av
som kategorivärde, och den andra gruppen tilldelas kategorivärdet
som fås av det avrundade talet
.
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Tabell 1: Observerade MSE-värden då Inget bortfall förekommer, N=1000, n=100

Korrelation
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

7636.581
5603.632
7364.699
6351.237
6321.278
6704.867
6453.919
6327.066

38994.52
19443.90
10794.94
7880.512
4560.733
3466.76
1926.570
1244.268

8627.547
4532.929
4721.733
3470.052
3580.5
3947.868
3991.359
3660.742

-31357.939
-13840.268
-3430.241
-1529.275
1760.545
3238.107
4527.349
5082.798

-990.966
1070.703
2642.966
2881.185
2740.778
2756.999
2462.560
2666.324

Som synes i tabellen ovan krävs en korrelationsnivå på cirka 0,5 mellan respons- och
hjälpvariabel för att kalibrering ska vara en mer effektiv metod för att skatta
populationstotalen än vad Horvitz-Thompson är då hjälpvariabeln är kontinuerlig. Efter
denna tröskel ökar differensen med korrelationsnivån, och kalibrering är således att föredra.
För situationen med en kategorisk hjälpvariabel räcker det med en korrelationsnivå på 0,2
för att kalibrering ska generera lägre observerad MSE än Horvitz-Thompson. I detta fall kan
inget tydligt mönster ses vad gäller differensen mellan estimatorerna, skillnaden varierar och
följer inte korrelationsökningen som i det kontinuerliga fallet. Dock är kalibrering att föredra
för alla korrelationer överstigande 0,1 i det kategoriska fallet, vilket visualiseras nedan.

Figur 1: Observerade MSE-värden då inget bortfall förekommer i stickprovet

I denna figur visas den ovan beskrivna relationen estimatorerna emellan. Det blir tydligt att
de observerade MSE-värdena tillhörande
ligger relativt konstant runt 6000 oavsett
korrelationsnivån, medan motsvarande värden för
sjunker i takt med att korrelationen
mellan variablerna ökar. Utifrån grafen ser den kritiska korrelationsnivån ut att ligga mellan
0,4 och 0,5 i det kontinuerliga fallet, medan den i det kategoriska fallet istället ligger mellan
0,1 och 0,2. Då denna tröskel passerats i respektive fall är kalibrering bättre än HorvitzThompson när det gäller att på ett effektivt sätt skatta populationstotalen.
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4.3.2 Utvärdering vid förekomst av bortfall
Nästa steg i analysen är att utvärdera ovanstående fall då bortfall existerar i urvalet. Nedan
presenteras resultaten för respektive fall och korrelation då bortfallet uppgår till 10, 25 samt
50 procent av elementen i stickprovet.
Inledningsvis jämförs de två estimatorerna då bortfallet är relativt litet.

Tabell 2: Observerade MSE-värden då ett 10 % igt bortfall förekommer, N=1000, n=100

Korrelation
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

10832.02
10680.15
10473.55
10499.09
10249.14
9634.002
9575.688
10184.72

43934.98
26932.18
12904.15
7321.746
5550.871
4024.742
3861.848
2077.497

10910.56
6551.864
5683.408
4978.216
4940.394
4903.888
5100.168
6551.864

-33102.96
-16252.03
-2430.6
3177.344
4698.269
5609.26
5713.84
8107.223

-78.540
4128.286
4790.142
5520.874
5308.746
4730.114
4475.520
5825.518

Då bortfall existerar i stickprovet visar det sig att kravet på korrelationsnivå minskar i det
kontinuerliga fallet. Vid detta relativt blygsamma bortfall krävs en korrelation mellan
respons- och hjälpvariabel på 0,4. Precis som för situationen då inget bortfall förekommer
syns ett mönster i differensförändringen, där skillnaden mellan estimatorernas MSE-värden
ökar i takt med korrelationen då tröskelvärdet passerats. I det kategoriska fallet ses ingen
förändring i korrelationskrav då bortfall förekommer i urvalet. Fortfarande ska respons- och
hjälpvariabel ha en korrelation överstigande 0,1 för att kalibrering ska vara gynnsamt. Dock
gäller att skillnaden estimatorerna emellan i detta fall minskat jämfört med tidigare. Inte
heller i denna situation kan något tydligt mönster sägas förekomma i differensförändringen
då hjälpvariabeln är kategorisk. För alla estimatorer gäller att de observerade MSE-värden
ökat något jämfört med tidigare.
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Resultaten från tabell 2 presenteras grafiskt nedan.

Figur 2: Observerade MSE-värden då ett 10 % igt bortfall förekommer i stickprovet

I figuren ovan blir det tydligt att en korrelationsnivå på mellan 0,3 och 0,4 gör kalibrering
mer effektiv än Horvitz-Thompson då hjälpinformationen utgörs av en kontinuerlig variabel.
visar inte heller i detta fall någon större nivåförändring över de olika
korrelationerna, dock har värdena ökat och ligger nu runt 10 000. Även
är
generellt något högre än då inget bortfall finns, dock är förändringen över
korrelationsökningen likvärdig tidigare resultat. För det kategoriska fallet återses i princip
samma mönster som i figur 1 ovan. En korrelation på strax över 0,1 är också vid förekomst
av bortfall tillräcklig för att kalibrering ska löna sig.
Jag fortsätter simuleringsstudien med att jämföra estimatorernas prestation då bortfallet
uppgår till en fjärdedel av elementen i urvalet.
Tabell 3: Observerade MSE-värden då ett 25 % igt bortfall förekommer, N=1000, n=100

Korrelation
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

18374.31
22590.22
25965.04
20699.47
18241.47
19290.34
20642.42
21259.77

38490.62
21015.73
20631.65
16259.86
12575.19
8811.417
8992.423
8036.837

18407.77
9980.013
7971.1
6678.692
6060.932
5127.655
5016.232
7312.47

-20116.31
1574.49
5333.39
4439.61
5666.28
10478.923
11649.997
13222.933

-33.460
12610.207
17993.940
14020.778
12180.538
14162.685
15626.188
13947.300

Då bortfallet ökar till 25 % minskar korrelationskravet ytterligare för det kontinuerliga fallet.
I denna situation krävs endast en korrelation på 0,2 mellan de ingående variablerna.
Återigen kan ett mönster ses i differensförändringen, där den beräknade skillnaden ökar i
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takt med korrelationsnivån då tröskelnivån passerats. För fallet med en kategorisk
hjälpvariabel ses inte heller då bortfallet ökat till 25 % någon förändring i korrelationskravet.
För den marginella korrelationen 0,1 är Horvitz-Thompson fortfarande mer effektiv, men
återigen har den beräknade skillnaden mellan estimatorerna i detta fall minskat. Då
korrelationsnivån uppgår till 0,2 visar sig kalibrering vara bättre. Något förvånande är de
MSE-värden som fås för den högsta korrelationsnivån, där
ökar jämfört med
tidigare värden. Detta ses tydligt i nedanstående graf. Ännu en gång visar sig de observerade
MSE-värdena öka för samtliga estimatorer i förhållande till tidigare resultat.

Figur 3: Observerade MSE-värden då ett 25 % igt bortfall förekommer i stickprovet

Kalibreringsestimatorerna uppvisar även för denna bortfallsstorlek i princip samma mönster
som tidigare, medan den enklare Horvitz-Thompson uppvisar en klart större variation i de
observerade MSE-värdena än vad som tidigare setts. Det kan ses i grafen att den kritiska
korrelationsnivån då hjälpvariabeln är kontinuerlig i denna situation ligger strax under 0,2,
och för alla korrelationer högre än denna är kalibrering mer effektiv för att skatta
populationstotalen. Då hjälpvariabeln är kategorisk gäller som tidigare att kalibrering är
fördelaktig då korrelationen mellan variablerna överstiger 0,1. Som synes i figur 3 är
skillnaden estimatorerna emellan marginell även för den allra lägsta korrelationsnivån. Som
nämnts ovan tenderar kalibreringsestimatorn i detta fall att få högre observerade MSE-värde
för den högsta utvärderade korrelationsnivån, vilket ses i stigningen i linjen motsvarande
.
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Till sist utvärderar jag hur estimatorerna fungerar för att skatta populationstotalen vid ett
stort bortfall. I nedanstående tabell saknas 50 % av individerna i stickprovet, vilket torde
påverka skattningarna i avsevärd grad.
Tabell 4: Observerade MSE-värden då ett 50 % igt bortfall förekommer, N=1000, n=100

Korrelation
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

46848.05
43193.77
49751.27
51608.79
52408.43
48700.98
46450.08
52960.87

69635.40
51618.59
42450.06
38374.65
34744.50
28807.59
26138.33
27940.03

44724.24
22345.54
14722.29
12530.12
12639.64
11631.72
11369.19
10648.75

-22787.35
-8424.82
7301.21
13234.14
17663.93
19893.39
20311.75
25020,84

2123.81
20848.23
35028.98
39078.67
39768.79
37069.26
35080.89
42312.12

Då bortfallet ökat till hälften av elementen i stickprovet ser kravet på korrelationsnivå ut att
öka något i det kontinuerliga fallet, vilket kan ses i att en korrelation på cirka 0,3 återigen
måste finnas mellan respons- och hjälpvariabel. Samma mönster som i tidigare situationer
återses även här, där differensen estimatorerna emellan ökar med korrelationsnivån. Då
hjälpinformationen utgörs av en kategorisk variabel sänks kravet på korrelationsnivå mellan
de ingående variablerna då bortfallet uppgår till 50 %. Skillnaden estimatorerna emellan är
positiv även för den lägsta utvärderade korrelationen vilket innebär att kalibrering redan vid
denna nivå är mer effektiv än vad Horvitz-Thompson är. Generellt är de observerade MSEvärdena i denna situation återigen högre än tidigare för alla estimatorerna, och en större
variation kan antas för
. Denna spridning visas även grafiskt nedan.

Figur 4: Observerade MSE-värden då ett 50 % igt bortfall förekommer i stickprovet

För såväl de båda varianterna av kalibreringsestimator som Horvitz-Thompson känns
mönstret i grafen ovan någorlunda väl igen från tidigare situationer, dock har den vertikala
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axeln förskjutits för att täcka in de ökade MSE-värdena. En skillnad mot tidigare är dock att
i denna situation tenderar att generera något större MSE-värden för den högsta
utvärderade korrelationsnivån. Det blir även tydligt hur kravet på korrelationsnivån
förändras i det kontinuerliga fallet. Då bortfallet är av denna storlek krävs en korrelation
mellan 0,2 och 0,3 för att kalibrering ska löna sig. För den kategoriska hjälpvariabeln å andra
sidan ser det inte ut att krävas någon egentlig korrelation mellan respons- och hjälpvariabel
för att kalibrering ska vara lönsamt då bortfallet är stort. Den är för alla korrelationsnivåer
mer effektiv än den enkla Horvitz-Thompson.
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5 Diskussion
Jag har i denna studie valt att utvärdera kalibrering som ett sätt att hantera bortfall utifrån
observerad MSE. Anledningen till detta är som tidigare nämnts att den formella
biasformuleringen beror av de teoretiska egenskaperna hos
, vilket innebär en skattning
som inte säkert stämmer i alla situationer. Dessutom är
, given i (3.8), en funktion
av det realiserade stickprovet samt av designvikterna, vilket gör att ingen generell
beräkningsbar formel kan antas. En nackdel med att studera estimatorernas observerade
MSE-värden är dock att ingen av de ingående termerna i MSE kan utvärderas separat. Jag
kan alltså inte uttala mig specifikt om variansen hos respektive estimator, och inte heller på
vilket sätt de felskattar det sanna populationsvärdet. Dock finner jag reell MSE vara i hög
grad avgörande för att jag ska kunna uttala mig om huruvida kalibrering bör användas vid
misstanke om bortfall. Om kalibrering skulle generera större observerade MSE-värden än
den enklare Horvitz-Thompson är det onödigt att förlänga den sistnämnda för att erhålla .
Det visar sig i denna studie att valet av klassificeringskoder är centralt då hjälpvektorn består
av kategoriska (dikotoma) variabler, åtminstone då detta R-paket används. Eventuellt är
detta problem specifikt för paketet sampling. Det gäller dock, som nämns i kapitel 3.2, att
omvandlingen av kontinuerliga hjälpvariabler till kategoriska sådana är en av aspekterna då
hjälpinformationen väljs ut. Således finns rimligen ingen generell metod för att välja
klassificeringskoder, utan man får istället för varje undersökningssituation prova sig fram. De
mest använda klassificeringarna som exempelvis 0 och 1 ger vikter som i denna studie i vissa
fall tenderar att kraftigt felskatta det sanna populationsvärdet, då hjälpvariabelns
populationstotal blir väldigt låg. En bättre klassificering verkar fås av att tilldela de ingående
kategorierna värden som beror av responsvariabelns fördelningsparametrar. Jag har i denna
studie använt mig av avrundningen av den enkla
, men denna är förmodligen inte
den optimala klassificeringsprincipen. Dock kan det vara värt att beakta responsvariabelns
nivå på centralmått då kategorivärden ska väljas, och intressant vore att utveckla
resonemanget för att eventuellt finna de optimala kategorivärdena för detta syfte. Väljer
man att utnyttja responsvariabeln på det sätt som görs i denna studie är det viktigt att ha
dessa anpassade kategorier i åtanke om datamaterialet ska användas för andra syften. Vid
modellbygge är fortfarande någon av de traditionella klassificeringarna att föredra, då de ger
resultat som är intuitivt lätta att tolka.
Denna studie har visat att kalibrering genererar en lägre
än vad Horvitz-Thompson
gör då populationstotaler skattas så länge en viss korrelation finns mellan responsvariabeln
och den valda hjälpvariabeln. Detta gäller i situationer med såväl som utan bortfall, och för
båda de utvärderade fallen av hjälpinformation.
Då inget bortfall förekommer i stickprovet krävs, i fallet med en kontinuerlig hjälpvariabel,
en korrelationsnivå på drygt 0,4 för att kalibrering ska vara lönsamt. Efter denna kritiska
gräns genererar kalibreringsestimatorn en lägre observerad MSE än vad Horvitz-Thompson
gör. Vid bortfall tenderar detta korrelationskrav att minska. Då en tiondel av de ingående
elementen utgår räcker det med en korrelation på cirka 0,35, och då bortfallet ökar minskar
detta krav ytterligare. För såväl den 25 % iga bortfallssituationen som den situation där
hälften av elementen saknas ligger den kritiska korrelationsnivån runt eller strax över 0,2.
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För samtliga bortfallssituationer uppvisar kalibreringsestimatorn i princip samma mönster.
För låga korrelationer genereras en hög observerad MSE, vilken sjunker i takt med att
korrelationsnivån ökar.
Då hjälpinformationen utgörs av en kategorisk hjälpvariabel krävs generellt en korrelation på
strax över 0,1 mellan respons- och hjälpvariabel för att kalibrering ska överträffa den enklare
Horvitz-Thompson vid skattning av populationstotaler. Då bortfallet uppgår till halva
stickprovet krävs dock inte ens detta, utan kalibrering lönar sig oavsett korrelationsnivå.
Även i detta fall tenderar kalibreringsestimatorn att uppvisa någorlunda likvärdiga mönster i
MSE-värdenas utveckling för alla bortfallsnivåer, vilka också någorlunda väl överensstämmer
med det mönster som ses för den kontinuerliga varianten av kalibreringsestimator.
En skillnad mellan den kontinuerliga och kategoriska kalibreringsestimatorn är att
ger
lägre observerade MSE-värden än den kontinuerliga för låga korrelationsnivåer, vilket
korresponderar mot det lägre korrelationskravet i det kategoriska fallet. Det är ett faktum
att man vid dikotomisering förlorar viss information, vilket ser ut att vara en fördel om
hjälpinformationen är lågt korrelerad med responsvariabeln. Således förbättras skattningen
av populationstotalen om inflytandet av den överflödiga hjälpinformationen minskar. Den
kontinuerliga kalibreringsestimatorn använder i högre grad den befintliga informationen,
vilket försämrar dess prestation vid låga korrelationsnivåer. För situationer då bortfallet är
marginellt eller inte alls förekommande genererar
lägre observerade MSE-värden än
då korrelationen mellan respons- och hjälpvariabel är relativt hög. Detta är rimligt, då
hjälpinformationen i detta fall förbättrar skattningen. Vid ett stort bortfall visar sig dock den
kategoriska varianten vara genomgående mer effektiv än den kontinuerliga. Vad detta kan
bero på är oklart, och något som skulle vara intressant att studera närmare.
Sammantaget indikerar resultaten i denna ansats att man vid låga korrelationer samt
eventuellt vid misstanke om stort bortfall torde tjäna på att dikotomisera sina hjälpvariabler
för att på så sätt minska kalibreringsestimatorns observerade MSE.
för Horvitz-Thompson tenderar att hålla sig relativt konstant oavsett
korrelationsnivå mellan respons- och hjälpvariabel. Detta är väntat, då denna estimator inte
beror av de existerande hjälpvariablerna. Dock visar det sig att de observerade MSE-värdena
för denna estimator blir högre och allt mer varierande vid större bortfall. Då bortfallet är
stort kan stora svängningar ses i resultatdelens grafer (figur 3 och 4), dock kan ingen trend
ses vilket innebär att korrelationsnivån i sig är irrelevant för skattningarna. Indikationen som
fås är att Horvitz-Thompson inte är fördelaktig då bortfall kan misstänkas finnas i
stickprovet, då skattningarna erhållna med denna estimator inte är att lita på.
Då samtliga resultat presenterade i denna studie är medelvärden erhållna från 100
simuleringar, torde resultaten på ett tillfredsställande sätt spegla de verkliga förhållandena.
Således torde man kunna tala om de dragna slutsatserna i relativt generella termer. Utifrån
detta visar sig kalibrering vara en fördelaktig metod att använda vad gäller att hantera
bortfall. Oavsett hur hjälpvektorn är specificerad ökar skattningens precision då
kalibreringsvikterna ersätter de grundläggande designvikterna i denna studie, givet att
korrelationen mellan respons- och hjälpvariabler är tillräckligt hög . Korrelationskraven vid
förekomst av bortfall är lägre än för situationerna med full responsmängd, och tenderar att
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minska successivt i takt med att bortfallet ökar. Detta innebär att man vid misstanke om
bortfall i de flesta fall kan utnyttja kalibrering för att förbättra sina skattningar av
populationstotaler. Således stöder de resultat som erhållits i denna studie tidigare fastställda
resultat vad gäller nyttan av kalibreringstekniken. Då de varianter av hjälpvektorer jag
undersökt är av grundläggande form med endast en ingående hjälpvariabel, torde resultaten
rimligen förbättras än mer om ytterligare relevanta och starka variabler adderas till
hjälpinformationen. I verkliga situationer finns ofta tillgång till flera hjälpvariabler, vilka
troligen skulle förbättra kalibreringsestimatorns resultat så länge de ställda
korrelationskraven är uppfyllda.
I framtida studier skulle det vara av intresse att utveckla hjälpvektorerna till att inkludera fler
variabler, och också kombinationer av variabler på olika mätnivå, för att se vilka
variabelkombinationer som bäst reducerar observerad MSE för kalibreringsestimatorn.
Vidare skulle det vara värdefullt att se huruvida de funna korrelationskraven också gäller för
skattningar av andra populationsvärden. I denna ansats har korrelationskraven funnits vara
relativt låga, men eventuellt gäller andra förutsättningar för andra skattningssituationer.
Slutligen är det faktum att kategorinivåerna för den dikotoma hjälpvariabeln är så centrala
för kalibreringsestimatorns prestation en aspekt av kalibreringsestimatorn att undersöka
närmare för att finna den optimala klassificeringsproceduren.
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6 Slutsats
De resultat jag erhållit i denna studie visar att kalibrering är en bra skattningsmetod då
bortfall existerar i urvalet. Kravet på korrelationsnivå visar sig vara relativt blygsamt, och
tenderar att minska i takt med att bortfallet ökar. Villkoret för att kalibrering ska löna sig är
således i princip att tillgång finns till variabler som har en koppling till variabeln av intresse.
Inte heller visade sig någon större skillnad finnas mellan olika typer av hjälpvariabler, även
om de kategoriska i denna ansats ställer lägre korrelationskrav än de kontinuerliga. Detta
indikerar att man med fördel kan dikotomisera sina kontinuerliga hjälpvariabler om de är
lågt korrelerade med responsvariabeln, och på så sätt ändå tjäna i effektivitet jämfört med
att använda Horvitz-Thompson. Dessutom framkom att de korrelationskrav som gäller vid
bortfallssituationer är lägre än eller likvärdiga de krav som ställs för situationer då inget
bortfall förekommer. För den kategoriska kalibreringsestimatorn gäller att den vid stora
bortfall för alla korrelationsnivåer överträffar Horvitz-Thompson, vilket innebär att
dikotomisering av kontinuerliga hjälpvariabler även här bör löna sig. Sammantaget torde
kalibrering vara en fördelaktig metod för att skatta populationstotaler oavsett kännedom om
potentiellt bortfall. Så länge hjälpvariablerna uppfyller korrelationskravet för situationer
utan bortfall, gör de det även vid bortfallsförekomst. För att försäkra sig om god kvalitet hos
estimatorn kan de kontinuerliga hjälpvariablerna med fördel dikotomiseras om man är
tveksam på de rådande omständigheterna.
Något som framkom under denna studie är att valet av klassificeringskoder spelar roll för
kalibreringsestimatorns prestation då kategoriska hjälpvariabler används. För att på ett bra
sätt kunna besvara det syfte denna uppsats har valdes dessa klassificeringskoder utifrån
responsvariabelns fördelningsparametrar. Eventuellt är det detta val som gör att det
kategoriska fallet genomgående ställer lägre krav på korrelationsnivån mellan respons- och
hjälpvariabel. Denna klassificeringsmetod är troligen inte optimal eller allmängiltig, och
kanske kan denna problematik bero på hur det R-paket som använts specificerar
kalibreringsvikterna.
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Appendix A: R-kod
Fallet med en kontinuerlig hjälpvariabel
utvarde<-function(j,p,b)

#Funktionen som returnerar de observerade
#MSE-värdena baserade på j simuleringar.
#Inparametrar är j (antalet simuleringar),
#p (korrelationsnivå) och b (procentuellt
#bortfall)

{
errorht<-numeric(0)
errorkal<-numeric(0)
errorhtl<-numeric(0)
errorkall<-numeric(0)
v <- 3
N <- 1000
n<-(N/10)
rho<- c(1,p,0.5,p,1,0.01,0.5,0.01,1)
M <- matrix(rho, nrow=v,ncol=v,byrow=TRUE)
diag(M)<- 1
cF <- chol(M)

#Antal variabler
#Populationsstorlek
#Stickprovsstorlek
#Korrelationsmatris
#Choleskyfaktorisering av M

for(k in 1:j)
#Här börjar loopen för MSE-värdena
{
x1<-rnorm(N,10,1)
#De ingående variablerna
x2<-c(rep(1,times=(N/2)),rep(2,times=(N/2)))
x3<-rnorm(N,10,1)
X<-cbind(x1,x2,x3)
pop <- X %*% cF
#Den korrelerade populationen
y<-pop[,1]
x<-pop[,2]
pik<-abs((n*pop[,3])/(sum(pop[,3])))
#Inklusionssannolikheter för
#elementen i populationen
sample<-UPsampford(pik)
s<-(1:length(pik))[sample==1]

#Sampfordurval, ger ett stickprov
#Stickprovet väljs ut

piks<-pik[s]
#Inklusionssannolikheter för elementen i stickprovet
xs<-x[s]
xs<-as.matrix(xs)
ys<-y[s]
d<-1/piks
#Designvikter
totx<-sum(x)
g<-calib(xs,d,totx,method="linear")
#Vikter som används för att skapa
#kalibreringsvikter
toty<-sum(y)
w<-g*d
#Kalibreringsvikter
errorht[k]<-(sum(d*ys)-toty)#Observerad avvikelse Horvitz-Thompson (HT)
errorkal[k]<-(sum(w*ys)-toty)
#Observerad avvikelse kalibrering
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## SITUATION DÅ BORTFALL FÖREKOMMER
data<-cbind(ys,xs,piks,deparse.level=2)
l<-subset(data,data[,3]>quantile(data[,3], probs=b))#Väljer ut en delmängd
#l av s
yl<-l[,1]
xl<-l[,2]
xl<-as.matrix(xl)
pikl<-l[,3]
#Inklusionssannolikheter för elementen i l
dl<-1/pikl
#Designvikter för elementen i l
nl<-length(pikl)
vikt<-n/nl
#Vikt för att korrigera HT
totxl<-sum(xl)
gl<-calib(xl,dl,totx,method="linear")
#Vikter för elementen i l
wl<-gl*dl
#Kalibreringsvikter
errorhtl[k]<-(vikt*sum(dl*yl)-toty)
#Observerat fel för HT
errorkall[k]<-(sum(wl*yl)-toty)
#Observerat fel för kalibrering
}
print(sum(errorht^2)/j)
print(sum(errorkal^2)/j)
print(sum(errorhtl^2)/j)
print(sum(errorkall^2)/j)
}
utvarde(j,p,b)

#Anropar funktionen. Värden på
#inparametrarna bestäms av användaren
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Fallet med en kategorisk hjälpvariabel
utvarde<-function(j,p,b)

#Funktionen som returnerar de observerade
#MSE-värdena (se ovan)

{
errorkal<-numeric(0)
errorkall<-numeric(0)
v <- 3
#Antal variabler
N <- 1000
#Populationsstorlek
n<-(N/10)
#Stickprovsstorlek
rho<- c(1,p,0.5,p,1,0.01,0.5,0.01,1)
M <- matrix(rho, nrow=v,ncol=v,byrow=TRUE)
#Korrelationsmatris
diag(M)<- 1
cF <- chol(M)
#Cholesky-faktorisering av M
for(k in 1:j)
{
x1<-rnorm(N,10,1)
x2<-rnorm(N,1,0.1)
x3<-rnorm(N,10,1)
X<-cbind(x1,x2,x3)
pop <- X %*% cF
y<-pop[,1]
x<-pop[,2]
for(i in 1:length(x))
{

#Här börjar loopen
#Ingående variabler

#Skapar den korrelerade populationen
#Ger en kategorisk hjälpvariabel
if(x[i]<mean(pop[,2])) x[i]=round(mean(y)-sd(y))
else x[i]=round(mean(y)+sd(y))

}
pik<-abs((n*pop[,3])/(sum(pop[,3])))
sample<-UPsampford(pik)
s<-(1:length(pik))[sample==1]
piks<-pik[s]
xs<-x[s]
xs<-as.matrix(xs)
ys<-y[s]
d<-1/piks
totx<-sum(x)
toty<-sum(y)
g<-calib(xs,d,totx,method="linear")
w = g * d
errorkal[k]<-(sum(w*ys)-toty)

#Inklusionssannolikheter för
#elementen i populationen
#Sampordurval, ger ett stickprov
#Stickprovet
#Inklusionssannolikheter för
#elementen i s

#Designvikter

#Vikter för att skapa
#kalibreringsvikter
#Kalibreringsvikter
#Observerat fel, kalibrering
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## SITUATION DÅ BORTFALL FÖREKOMMER
data<-cbind(ys,xs,piks,deparse.level=2)
l<-subset(data,data[,3]>quantile(data[,3], probs=b))#Ger en delmängd l av s
yl<-l[,1]
xl<-l[,2]
xl<-as.matrix(xl)
pikl<-l[,3]

#Inklusionssannolikheter för elementen i l

dl<-1/pikl
gl<-calib(xl,dl,totx,method="linear")
wl<-gl*dl
errorkall[k]<-(sum(wl*yl)-toty)
}
print(sum(errorkal^2)/j)
print(sum(errorkall^2)/j)
}
utvarde(j,p,b)

#Designvikter för l
#Vikter för l
#Kalibreringsvikter för l
#Observerat fel, kalibrering

#Anropar funktionen, inparametrarna
#specificeras av användaren
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