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Sammanfattning 

Hjälpinformation används ibland för att skatta en parameter hos en population med hjälp av 

ett slumpmässigt stickprov och en estimator. Syftet med denna uppsats är att studera huruvida 

denna hjälpformation gör mest nytta om den används vid urvals- eller skattningstillfället.  

För att undersöka detta konstrueras olika modeller som särskiljer sig med avseende på hur 

variationen för den variabel som skall estimeras ( ) beror på hjälpvariabeln ( ). Därefter 

jämförs olika strategier med hjälp av Monte Carlo-simuleringar. Dessa strategier är: (1) OSU-

urval och kvotskattning, (2) betingat Poisson-urval och HT-skattning, (3) balanserat urval och 

HT-skattning, samt (4) OSU-urval och HT-skattning där ingen hjälpinformation nyttjas.  

Resultaten tyder på att hjälpinformationen gör mest nytta vid estimering då spridningen i   är 

relativt konstant i  . Då spridningen i   är ökande i   tycks istället en metod då 

hjälpinformationen nyttjas vid urval vara att föredra. 

 

 Abstract 

“When is auxiliary information most useful- for sampling or estimation?” 

Auxiliary information is sometimes used when estimating a population parameter using a 

random sample and an estimator. The purpose of this thesis is to study whether the benefit of 

using auxiliary information is greater when it is used for sampling or for estimation.  

To examine this different models are constructed that differ in how the variation of the 

independent variable ( ) depends on the auxiliary variable ( ). Different strategies are then 

applied to these models and the results simulated by the Monte Carlo-method. These 

strategies are: (1) simple random sampling and ratio estimation, (2) conditional Poisson-

sampling and HT-estimation, (3) balanced sampling and HT-estimation, and (4) simple 

random sampling and HT-estimation without using auxiliary information.  

The results indicate that when the variability of   is approximately constant in   the benefit of 

using auxiliary information is greater in estimation. When the variability of   is increasing in 

 , however, a method using the auxiliary information in sampling is seemingly preferable.  
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1. Inledning 

Det är enkelt att tro att ett urval alltid bör utformas så det utgör en miniatyr-version av den 

population som skall studeras. Detta är dock inte alltid det bästa sättet att dra ett urval på. Ett 

alternativt tillvägagångssätt är att istället nyttja en eller flera hjälpvariabler och att 

inklusionssannolikheterna väljs proportionellt utifrån denna/dessa. Detta innebär således att 

inklusionssannolikheterna ej är konstanta. Den extra information som hjälpvariablerna tillför 

ger oftast en ökad precision vid skattning (Wu et al., 2001 ).  

Ett exempel då urval med olika sannolikheter kan vara fördelaktigt är om vi är intresserad av 

att estimera den totala lönekostnaden för ett visst antal företag. Anta att vi sedan tidigare vet 

att antalet anställda påverkar detta. Vi vill då att inklusionssannolikheten för de stora 

företagen med många anställda ska vara större än för de små företagen eftersom de stora 

företagen i betydlig högre grad bidrar till den totala lönekostnaden. Genom detta 

tillvägagångssätt kan vi få ett bättre estimat av de totala lönekostnaderna än genom att välja 

företag med samma inklusionssannolikhet.  

Hjälpvariabler är dock inte begränsade till att användas endast vid urval, utan de kan även 

nyttjas vid själva estimeringen. För att återknyta till exemplet ovan skulle antalet anställda i 

det fall, då hjälpvariablerna nyttjas vid skattning, användas för att vikta observationerna. 

Även vid skattning ökar precisionen då en hjälpvariabel används som är approximativt 

proportionell mot variabeln som avses att studeras (Walid A et al., 2003).    

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida hjälpinformationen tillför mest nytta vid 

urvalet, eller om den bäst lämpar sig att användas vid skattningstillfället. Där nyttan är mätt 

med mean sqaure error (MSE). Dessa estimeringsmetoder jämförs även med obundet 

slumpmässigt urval (OSU), där ingen hjälpvariabel finns tillgänglig. Denna strategi, där ingen 

hjälpinformation nyttjas, används som referenspunkt då urvals- och estimeringsmetoderna 

jämförs mot varandra. Dessa jämförelser mellan metoderna kommer att genomföras med hjälp 

av Monte Carlo-simuleringar på populationer med kända egenskaper.  

Vi har valt att avgränsa oss till att endast använda en hjälpvariabel då vi jämför de olika 

estimatorernas effektivitet. Vi anser att det blir allt för omfattande att även studera situationer 

där flera hjälpvariabler finns tillgängliga. Vi har även valt att avgränsa oss till endast en 

responsvariabel. Vi vill dock göra läsaren uppmärksam på att det även finns multivariata 

metoder, det vill säga sådana som kan användas i situationer med flera hjälpvariabler och 

responsvariabler. Ett antal av dessa presenteras i teoriavsnittet. Vidare har vi valt att begränsa 

oss till metoder då hjälpvariablerna endast nyttjas vid urval eller estimering. Det går att 

använda ett flertal av de metoder som presenteras i teoriavsnittet simultant och därmed nyttja 

hjälpinformationen både vid urval och estimering. I ett sådant fall används en del av 

hjälpinformation (exempelvis en variabel) vid urval och en annan del vid vid estimering.  
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Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där olika urvals- och skattningsmetoder presenteras. 

Därefter följer ett metodavsnitt där vi förklarar hur simuleringarna genomförts samt de mått 

som använts för att jämföra estimatorerna gentemot varandra. Avslutningsvis presenteras våra 

resultat från simuleringarna samt en analys av datamaterialet. 

2. Teori 

Detta avsnitt inleds med definitioner av centrala begrepp för stickprovsdragning, skattningar 

av populationstotaler samt de utvärderingsmått som används. Därefter beskrivs metoder för 

att använda hjälpvariabler vid urval samt vid estimering.  

2.1 Definitioner 

Hädanefter kommer en population att definieras som  

    *         +, 
(1)  

där populationen innehåller   enheter. Vid urval utan återläggning åsyftas med ett stickprov 

en delmängd   till   

    . (2)  

   

Vid urval med återläggning behöver dock inte relationen i ekvation 2 gälla. Detta eftersom att 

en enhet då kan inkluderas fler än en gång i stickprovet. Den vektor av sannolikheter med 

vilka de individuella enheterna   *     + inkluderas i ett givet stickprov 

(inklusionssannolikheter) uttrycks som 

 

 
   *            +. (3)  

I denna uppsats kommer populationstotale n   av en responsvariabel   att estimeras. 

Populationstotalen är definierad som 

 

 
   ∑  

 

   

  (4)  

Där    är värdet på responsvariabeln för enhet   i populationen. En estimator är en 

slumpmässigt variabel och betecknas för   som  ̂. Ett exempel på en estimator för ett OSU är 

 

 

 ̂   
 

 
∑  
   

  
(5)  
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Om 

 

 
 ( ̂)     

(6)  

  

sägs  ̂ vara en väntevärdesriktig estimator för  . Då relationen i ekvation 6 ej är uppfylld 

definieras det systematiska felet som 

 
    ( ̂)   ( ̂)     (7)  

och för positiva slumpvariabler  ̂ definieras det relativa systematiska felet som 

    ( ̂)  
 ( ̂)   

 
  (8)  

 

Vidare definieras mean square error (MSE) enligt 

 
   ( ̂)   ,( ̂   ) -   ( ̂)  ,    ( ̂)-   (9)  

 

2.2 Horvitz och Thompson estimatorn (HT) 

HT-estimatorn är en generell estimator som främst används för att skatta populationstotalen 

(definierad i ekvation 4). HT-estimatorn för populationstotalen är 

 
 ̂    ∑

  
  

   

  (10)  

  

HT-estimatorn kan även uttryckas som en linjär funktion med inklusionsindikatorer Ik.  

  ̂    ∑   

 

   

  
  
  (11)  

Denna indikator är vid urval utan återläggning definierad som 

 
   {

        
           

 (12)  

 

och är en Bernoullifördelad slumpvariabel.    benämns som inklusionsindikator för enhet   

(Horvitz och Thompson, 1952). Eftersom  (  )       och      för alla     så följer att 

 ̂   är väntevärdesriktig för  , som defineras i ekvation 4.   

Variansen för HT-estimatorn, definierad i ekvation 10, är 
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  ( ̂  )   ∑∑(         )
  
  

 

   

  
  

 

   

  (13)  

  

  

där     är inklusionssannolikheterna för att enheterna   och   väljs och (         ) är 

kovariansen mellan    och   . För en design som ger en fixerad stickprovsstorlek kan 

variansen för HT-estimatorn skrivas som 

 

 ( ̂)    
 

 
 ∑∑(         

   

) (
  
  
 
  
  
)
 

   

  

 

(14)  

Vi kan dock notera att det för att beräkna variansen enligt ovanstående ekvation samt ekvation 

13 krävs full kunskap om alla   . Eftersom vi drar ett stickprov så har vi inte fullständig 

kunskap om alla    utan variansen måste skattas genom vårt dragna stickprov. Givet att 

      för alla       så erhålls en väntevärdesriktig estimator av  ( ̂  ) genom:  

 

 ̂( ̂  )   ∑∑(
(         )

   
)
  
  

      

  
  
  

 

(15)  

Sen-Yates-Grundy estimatorn skattar variansen i ekvation 14 för designer med fixerad 

stickprovsstorlek och har visat sig vara en god estimator för detta ändamål (Sen, 1953) (Yates 

och Grundy, 1953). 

 

 ̂   ( ̂)    
 

 
 ∑∑(

         
   

)

   

 (
  
  
 
  
  
)
 

   

   

 

(16)  

Om     > 0 för alla       så är detta en väntevärdesriktig estimator av  ( ̂  ). 

 

2.3 Metoder för att nyttja hjälpvariabler vid urval 

2.3.1 Probability Proportional-to-Size sampling (PPS) 

PPS är ett urvalsförfarande där populationsenheterna har olika sannolikhet att komma med i 

stickprovet. För att erhålla dessa sannolikheter kan vi ta hjälp av någon typ av 

hjälpinformation. Denna hjälpvariabel    är större än noll för varje enhet     

(populationen) samt approximativt proportionell mot    (Grafström, 2010, s5). 

Det går att använda PPS i två typer av urval: πps, stickprov utan återläggning med  ̂   som 

estimator för populationstotalen och PPS, urvalsdesign med återläggning där  ̂    är 

estimatorn (Särndal et al., 1997, s88). 
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Urval utan återläggning (πps) 

Vid urval utan återläggning väljs    proportionellt mot    och ∑   
 
     . Om       

   gäller att 

 

  
  
                           

 
(17)  

där c är en konstant. För alla urval   erhålls då: 

 
 ̂     , 

 
(18)  

där   är en fixerad storlek av  . Eftersom   är en konstant har  ̂   ingen variation, vilket 

innebär att variansen är noll. En urvalsdesign som uppfyller 
  

  
   kan dock ej existera 

eftersom det skulle kräva information om alla   . Men vi skulle kunna nyttja en hjälpvariabel 

  som är approximativt proportionell mot  . Om    väljs utifrån dess proportionalitet 

gentemot hjälpvariabeln    kommer vi att få approximativt konstanta kvoter      . Detta 

kommer att resultera i att variansen för vår estimator  ̂   blir liten. (Särndal et al., 1997, s88).   

Betingat Poisson-urval 

Det finns en rad olika metoder för att göra πps-urval, där en av dessa är Poisson-metoden. I 

denna väljs varje enhet   oberoende av de andra enheterna i   med sannolikhet   . 

Följaktligen kommer storleken av det slutliga urvalet ( ) att vara en slumpmässig variabel, 

som även kan anta värdet 0 (Hájek, 1964, s. 4). En slumpmässig stickprovsstorlek är dock ej 

eftersträvansvärt då det bland annat kan leda till mindre effektiva estimatorer.  

I denna uppsats används betingat Poisson-urval, vilket innebär att endast urval av en given 

storlek   accepteras. Detta medför att inklusionssannolikheterna påverkas. Låt    vara 

sannolikheten för att enhet   väljs oberoende av de andra enheterna i  , och    vara den 

inklusionsindikator som definierades i ekvation 12.  

Inklusionssannolikheterna då endast urval av storlek   accepteras ges av ekvation 19 

   
( )
  (     ∑   

 
     ). (19)  

 

Dessa inklussionssannolikheter kan sedan beräknas rekursivt med hjälp av ekvation 20 

(Grafström, s. 7 ff.)  

 
  
( )
  

   (    )(    
(   )

)

∑
   

 

   (    )(    
(   )

)

  (20)  

där   
(0)
  .   
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Då    används kommer förhållandet    
( )
    att gälla. Parametrarna    kan dock justeras 

genom en iterativ metod framtagen av Aires (2000). Denna, definierad i ekvation 21, 

konvergerar tämligen snabbt varför antalet iterationer som krävs oftast är få.    

   (   )    ( )  (     
( )( )) (21)  

Där   
( )( ) måste beräknas i varje steg med hjälp av ekvation 20. Betingat Poisson-urval är 

tämligen komplicerat teoretiskt, men kan enkelt omsättas i praktik med hjälp av ”sampling”-

paketet i R.  

 

Urval med återläggning (PWR) 

Vid urval med återläggning väljs    proportionellt mot    där ∑    . Estimatorn för 

populationstotalen vid urval med återläggning är  ̂     
 

 
∑        
 
   , där   är antalet 

enheter som dras och      är sannolikheten för element    att dras. Om vi då har en 

urvalsdesign med återläggning där          , så gäller att: 

 

  
  
                           

 
(22)  

där c är en konstant, då gäller för alla stickprov att  

 
 ̂     . 

 

(23)  

Vår estimator i det här fallet skulle i likhet med  ̂   inte ha någon variation mellan olika 

urval. Precis som för urval utan återläggning är denna ideala situation ej uppnåelig. Lösningen 

är även här att nyttja en hjälpvariabel som är approximativt proportionell mot    (Särndal et 

al., 1997, s88). Teorin bakom urval med återläggning brukar ibland även användas då ett urval 

dras utan återläggning, detta eftersom att variansskattningen är lättare att beräkna för PWR än 

πps. Detta upplägg förutsätter dock att population är stor samt att det urval som dras är relativt 

litet jämfört med populationen. Vid urval utan återläggning påverkas således inte 

sannolikheten för att en enhet ska dras från den stora populationen nämnvärt av att andra 

enheter dragits, vilket möjliggör användandet av PWR. 

 

2.3.2 Stratifierat urval 

Vid stratifiering delas den aktuella populationen in i ej överlappande subpopulationer som 

benämns strata. Urvalsförfarandet i olika strata är i regel oberoende av varandra, vilket 

innebär att exempelvis antalet observationer kan skilja sig åt mellan olika strata. Stratifiering 

som metod är både kraftfull och flexibel och är av den anledningen en metod som ofta 

används (Särndal et al., 1997, s100). 
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Vid tillfällen då estimering av en specifik precision är önskvärd på en viss subpopulation, kan 

det således vara fördelaktigt att behandla varje subpopulation som ett separat stratum. Detta 

innebär en specifik urvalssdesign för det aktuella stratumet för att på så sätt kunna nå den 

önskvärda precisionen. Andra fördelar med stratifiering är att hänsyn kan tas till praktiska 

aspekter så som att svarsfrekvensen kan skilja sig markant mellan olika subpopulationer och 

att mätproblemen kan se olika ut för olika grupperingar. Dessa skillnader kan också vara 

indikatorer på att man bör använda olika typer av urvalsdesign och estimatorer för att minska 

variansen (Särndal et al., 1997, s100). 

Vid stratifiering av en ändlig population   *         + partitioneras   i   stycken 

subpopulationer, kallade strata, som denoteras   ,…,           där 

    *                     +. Ett urval    är valt från    enligt en given design   ( ) 

        och urvalet till ett stratum är oberoende av urvalet i alla andra strata (Särndal et 

al., 1997, s101). 

Det totala stickprovet är:  

                 (24)  

 

och eftersom det finns ett oberoende mellan dem så gäller: 

 
 ( )    (  )  (  )     (  )  (25)  

 

Antalet element i stratum   benämns som   , vilken antas vara känd. För att erhålla den totala 

populationsstorleken summeras populationsstorleken för alla strata 

 
   ∑   

 

   

 

 

(26)  

Populationstotalen kan sedan skrivas om som 

 
   ∑  

 

   

  ∑     ∑     

 

   

 

   

 

 

(27)  

Vi har nu    ∑   
 
    som är totalen för alla strata, och  

 
som är medelvärdet för stratum  . 

Medelvärdet för populationen ges av 

 
 ̅  

 

 
  
 

 
∑   

 

   

 

 

(28)  

Vid stratifierat urval är estimatorn för populationstotalen 
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 ̂    ∑  ̂ 

 

   

  

 

(29)  

där  ̂  är estimator för totalen       ∑        för stratum  . Variansen för  ̂   kan skrivas 

som 

 
 ( ̂  )    ∑  

 

   

( ̂ )  

 

(30)  

om det finns ett oberoende mellan strata. En väntevärdesriktig variansestimator för denna, vid 

oberoende mellan strata, är 

 
 ̂( ̂  )    ∑  ̂

 

   

( ̂ )  

 

(31)  

Ovanstående gäller under förutsättningen att det finns en väntevärdesriktig variansestimator 

 ̂( ̂ ) för varje  .  

Om  ̂  är en väntevärdesriktig estimator för        så är  ̂   ∑  ̂ 
 
    väntevärdesriktig för  . 

Ett exempel är om HT-estimatorn används för varje stratum: 

 

 

 ̂   ∑  ̂   

 

   

 ∑ ∑
  
  

    

 

   

 ∑
  
  

    

  ̂    

 

(32)  

Då är  ̂   väntevärdesriktig (Särndal et al., 1997, s102). 

2.3.3 Optimal allokering 

Enligt teorin om optimal allokering (Neyman-allokering) skall stickprovsstorleken för ett 

individuellt stratum   bestämmas enligt:  

 
    

      
∑       
 
   

  

 

(33)  

där     är standardavvikelsen för populationen i stratum   och   den önskade totala 

stickprovsstorleken. Således bestäms    så att denna är proportionell mot produkten       .   

Vid nyttjande av en hjälpvariabel väljs stickprovsstorleken för stratum   enligt:  

 
    

      
∑       
 
   

  

 

(34)  
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Om   och   är perfekt korrelerade kommer allokeringen i ekvation 34 att vara optimal. För 

korrelationer som är starka men inte perfekta kan ändå en nästintill optimal allokering erhållas 

(Särndal et al., s106 ff).  

2.3.4 Balanserat urval 

Låt, likt tidigare   , vara en vektor av binära inklusionsindikatorer. Således är 

inklusionssannolikheten för en enhet        (    ). Låt urvalsdesign  ( ) vara 

sannolikhetsfördelningen för alla möjliga urval. En urvalsdesign  ( ) anses vara balanserad 

med avseende på hjälpvariablerna,            om och endast om den uppfyller de balanserade 

ekvationerna 

 
 ̂         (35)  

 

vilka även kan skrivas som 

 
 ̂   ∑  

   
  

 

   

  ∑   

 

   

  

 

(36)  

för alla   så att  ( )     Om    är en linjär kombination av    (               ), så att 

          för alla  , där   är en vektor av konstanter, då är  ̂   . Så om    kan 

approximeras av en linjärkombination av    kan man förvänta sig att  ( ̂) blir liten (Deville 

och Tillé, 2004). 

2.4 Metoder för att nyttja hjälpvariabler vid skattning 

2.4.1 Kvotskattning 

Kvotskattning är fördelaktigt då det existerar ett starkt positivt samband mellan hjälpvariabeln 

( ) och responsvariabeln ( ). Framförallt gäller detta då det genomsnittliga sambandet mellan 

variablerna kan approximeras väl med en rak linje som går genom origo. Tanken är att om 

skattningen för   är för stor (liten) bör även detta gälla för skattningen av  , varför man väger 

kvoten av dessa med den kända totalen för   enligt 

  ̂        
 ̂ 

 ̂ 
   (37)  

 

För ett OSU från en population av storlek  , estimeras totalen enligt nedanstående ekvation 

(Särndal et al., 1997, s249). 
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  ̂      ∑
   

 

  
∑      

∑      
   ̅

 ̅ 
 ̅ 

 (38)  

 

Denna estimator är ej väntevärdesriktig för små stickprov. Särndal et al. (s. 251) hävdar dock 

att detta systematiska fel är försumbart vid stickprovsstorlekar över 20. 

 

Variansen för   ̂      kan skattas med: 

  ̂( ̂     )  (
 ̅ 
 ̅ 
)
 

  
 

 
.  

 

 
/ (   

   ̂    
    ̂    )   (39)  

 

där  ̂  
∑      

∑      
 och  -termerna är stickprovsvarianserna för   och   respektive kovariansen. 

 

2.4.2 Regressionsskattning 

Regressionsskattning kan med fördel användas då det existerar ett linjärt samband mellan   

och  , men de båda variablerna ej antar värdet 0 simultant (Särndal et al., s. 273 ff). 

För     är ett exempel på en modell med en hjälpvariabel: 

 
 (  )        

 (  )   
   

(40)  

 

där     och    är okända parametrar medan vektorn (       ) likt tidigare antas vara känd. 

  och   skattas i enlighet med ekvation 43 respektive ekvation 42. För ett slumpmässigt urval 

utan återläggning (OSU) skattas    med: 

  ̂ 𝑒𝑔𝑂    [ ̅   ̂( ̅    )], (41)  

 

där: 

  ̂  
∑ (    ̅ )(    ̅ )   

∑ (     ̄)
 

   
  (42)  

 

och  

  ̂   ̅   ̂ ̅   (43)  

 

Variansen för estimatorn i ekvation 41 kan skattas enligt:  
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  ̂( ̂ 𝑒𝑔𝑂  )   
 
 

 
.  

 

 
/

 

   
∑,    (     )-

 𝑒  
 

   

 (44)  

 

där     ( ̅   ̅ ) ∑ (    ̅ )
 

    och 𝑒       ̅   ̂(    ̅ ). Värt att notera är 

dock att regressionsskattning kan generaliseras till att använda flera x-variabler 

2.4.3 En jämförelse mellan kvot- och regressionsskattning 

Vid en jämförelse av   ̂ 𝑒𝑔𝑂   och  ̂      för ett slumpmässigt urval utan återläggning (OSU) 

gäller att: 

 

  ( ̂ 𝑒𝑔𝑂  ) ≤  ( ̂     )  (45)  

 

där lika med gäller om och endast om: 

 

   

∑
   

 

(    ̅ )(    ̅ )

∑
   

 

(    ̅ ) 
 
 ̅ 
 ̅ 
  (46)  

 

Således är regressionsestimatorn att föredra framför kvotskattningens i alla de fall då 

relationen i ekvation 46 ej håller (Särndal et al., s. 274). 

Särndal et al. (s. 274) hävdar att trots att   ̂ 𝑒𝑔𝑂   medför icke negligerbara effektivitetsvinster 

jämfört med  ̂      så föredras ibland den sistnämnda. Författarna hävdar att det finns ett 

flertal anledningar till detta, och exemplifierar med att: 1) kvotskattningen är enklare, 2) 

kvotskattningen är fördelaktig då det krävs skattningar av både    och      , samt att 3) 

kvotskattningen kan ha en mindre varians vid väldigt små urval.  

 

3. Simulering 

För att studera uppsatsens frågeställning skapas ett antal populationer av storleken 300 genom 

simuleringar. Först slumpas en hjälpvariabel ( ) fram som har en uniform fördelning med 

minimum 10 och maximum 100. Eftersom en hjälpvariabel i princip aldrig är perfekt 

korrelerad med en responsvariabel, måste en felterm (  ) införas för att möjliggöra en 

korrelation som inte är helt perfekt mellan de två variablerna. För att åstadkomma detta har 

två olika tillvägagångssätt använts för att generera  . Det ena modellen använder sig av 

konstant varians och konstrueras enligt följande:  

          , (47)  
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där   är en konstant och    en normalfördelad slumpvariabel med medelvärde 0 och varians 

  . Den andra modellen har en felterm vars spridning ökar med   och presenteras nedan: 

 
   (    )   (48)  

 

Dessa modeller genererar sedan  -värden för samtliga enheter i populationerna. Ifrån de 

genererade populationerna dras därefter stickprov av storlek 50. Den metod som används 

skiljer sig åt beroende på om hjälpvariabeln används vid skattning eller urval. I det 

förstnämnda fallet dras stickprovet genom OSU medan det i det sistnämnda genereras via 

betingad Poisson-metod alternativt balanserat urval. Då ett stickprov erhållits skattas 

populationstotalen genom HT-estimatorn alternativt kvotskattning beroende på om 

hjälpvariabeln används vid urval eller skattning. Vi har även testat ett fall där stickprovet dras 

genom OSU och inte använder sig av hjälpvariabeln i skattningsfasen. Denna procedur 

innehållande stickprovsdragning och skattning upprepas därefter 100000 gånger för att få en 

robust simulering. I resultatet kommer den metod som nyttjar betingat Poisson-urval och HT-

estimatorn vid skattning benämnas BP-estimatorn. De övriga estimatorerna benämns OSU, 

kvotskattning och balanserad.  

För att avgöra vilken av de tre estimatorerna som är effektivast jämförs mean square error 

(MSE) för de olika modellerna. MSE skattas med:  

    ̂  
 

 
∑( ̂   )

 

 

   

   (49)  

  
 

Där   är antalet stickprov som dras,   ̂  är den skattade populationstotalen för i:te 

stickprovsskattningen och   är den faktiska populationstotalen. Eftersom att kvotskattningen 

ej är väntevärdesriktig, skattas även relativt systematiskt fel (RSF): 

    ̂  

 
 
∑ ( ̂   )
 
   

 
 

(50)  

 

 

4. Resultat 

Likt nämnt i metodavsnittet har två olika situationer konstruerats under vilka vi kommer att 

genomföra våra tester. Den första situationen är en sådan där spridningen i   är approximativt 

konstant i  , medan spridningen i   i det andra fallet är variabelt (ökande) i  . Vidare studeras 

huruvida resultaten är robusta då spridning och stickprovsstorlekar minskas.  
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4.1 Förväntat resultat 

För simuleringar där spridningen i   ökar i   förväntas metoden där urval görs med betingat 

Poisson-urval och skattning utförs med HT-estimatorn prestera bäst. Anledningen till varför 

denna metod bör vara effektivast kan förklaras med hjälp av teorin om optimal allokering, 

som presenterats i teoriavsnittet. Anta att  -värdena delas in i strata. Enligt teorin om optimal 

allokering kommer flest enheter att väljas i det stratum som har högst varians. Detta kommer 

när spridningen i   ökar i   att sammanfalla med höga  -värden. Vid betingat Poisson-urval 

har enheter med stora  -värden högre inklusionssannolikheter än de med låga. Således 

kommer det betingade Poisson-urvalet att generera ett urval likt det som bör göras för en 

optimal allokering när spridningen i   ökar i  .  

Då simuleringar genomförs med modellen där spridningen i   är relativt konstant i   

förväntas istället kvotskattningen ha lägst MSE-värden. Detta då kvoterna av   och   i ett 

sådant fall kommer att vara relativt konstanta. Vidare kommer metoden som använder 

betingat Poisson-urval fortsatt tilldela enheter med stora  -värden högre 

inklusionssannolikheter. Detta kommer då spridningen i   är relativt konstant i   ej 

överensstämma med ett urval likt det för optimal allokering. Ett sådant skulle i denna modell 

approximativt välja lika inklusionssannolikheter för alla  -värden.       

4.2 Konstant varians (5)  

Figur 1 

 

De data som illustreras i figur 1 har simulerats fram utifrån en modell med konstant varians, 

där standardavvikelsen för feltermen epsilon är 5 och stickprovskorrelationen 0,97. Resultaten 
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i tabell 1 visar, likt förväntat, att kvotskattningen har lägst MSE-värde (42 075) då 

spridningen i   är relativt konstant i  . BP-estimatorn är inte lika effektiv med ett MSE-värde 

på 60 446, vilket är 44 % (60446/42075=1.437) större än det för kvotskattningen.  Det går 

även att notera att OSU-estimatorns MSE-värde (707 146) är betydligt större än för de tre 

övriga estimatorernas. Estimatorn för balanserat urval har ett MSE-värde på 54 866 vilket är 

30 % (54866/42075=1.304) större än det för kvotskattningen.  

Tabell 1. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

BP 0,0000 60 446 

Kvotskattning -0,0002 42 075 

OSU -0,0001 801 073 

Balanserad -0,0000 54 866 

 

RSF är väldigt lågt för samtliga estimatorer. Det är endast kvotskattningen som inte är 

väntevärdesriktig av de fyra metoderna, men eftersom      blir RSF i regel väldigt litet. 

Slutsatsen som kan dras från detta är att kvotskattningens relativa systematiska fel i denna 

situation i princip är försumbart. 

 

4.3 Konstant varians (3) 

Figur2 
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Populationen i figur 2 har simulerats fram på samma sätt som föregående simulering men vi 

har här minskat epsilons standardavvikelse i modellen från 5 till 3. Detta medför att   och   

får en starkare korrelation (r=0.99). Resultaten, som presenteras i tabell 2, följer också samma 

mönster där kvotskattningen återigen ger det lägsta MSE-värdet (13826). BP-estimatorns 

MSE-värde är 21 502, vilket är 55 % större än kvotskattningens MSE-värde. Estimatorn för 

balanserat urval är den näst sämsta estimatorn med ett MSE-värde på 26 443 vilket är 91 % 

större än kvotskattningen. Det relativa systematiska felet för kvotskattningen är så litet att det 

inte påverkar skattningen. 

Tabell 2. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

BP 0,0001 21 502 

Kvotskattning -0,0000 13 826 

Balanserad -0,0000 26 443 

OSU -0,0001 643 963 
 

4.4 Icke-konstant varians (5) 

Med ett datamaterial där spridningen ej är approximativt konstant bör BP-estimatorn vara en 

effektivare estimator än kvotskattningen. För att pröva detta antagande så simuleras en 

population fram som har en ökad spridning (epsilons standardavvikelse är 5) för   vartefter   

blir större (r=0,86).  

Figur 3 

 



16 
 

Vid en jämförelse av MSE-värdena (se tabell 3) för de fyra estimatorerna kan vi konstatera att 

BP-estimatorn nu har lägst MSE-värde på 110 620 342, vilket kan jämföras med 

kvotskattningens 140 580 903 som är 27 % större än det för BP-estimatorn. Estimatorn för 

balanserat urval har ett MSE-värde på 148 606 875, vilket är 34 % större än det för BP-

estimatorn. OSU-skattningen har ett MSE-värde på 556 093 789. Simuleringarna visar på det 

vi antagit, att BP-estimatorn presterar bättre om spridningen ökar i och med att hjälpvariabeln 

blir större. Det relativa systematiska felet för kvotskattningen visar sig ligga på ungefär 

samma nivå som vid simuleringarna där variansen är mer konstant.  

Tabell 3. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

BP -0,0000 110 620 342  

Kvotskattning 0,0001 140 580 903  

Balanserad 0,0001 148 606 875 

OSU -0,0001 556 093 789 

 

4.5 Icke-konstant varians (2) 

Figur 4 

 

I figur 4 är epsilons standardavvikelse minskad från fem till två för att se hur detta påverkar 

estimatorernas effektivitet. Stickprovskorrelationen är nu 0,97. Tabell 4 visar att BP-

estimatorn fortsatt är bäst av de tre, med ett MSE-värde på 19 496 356 vilket kan jämföras 

med kvotskattningen som har ett MSE-värde på 25 838 150. Detta MSE-värde är 33 % större 

än det för BP-estimatorn. Estimatorn för balanserat urval har ett MSE-värde på 34 720 583 
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som är 78 % större än BP-estimatorn. I vanlig ordning placerar sig OSU-estimatorn sist med 

ett betydligt högre MSE-värde på 446 260 116. 

Tabell 4. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

BP 0,0000 19 496 356 

Kvotskattning -0,0000 25 838 150 

Balanserad -0,0000 34 720 583 

OSU 0,0001 446 260 116 

 

4.6 Träddata 

Ett datamaterial bestående av en population med 267 träd används för att studera huruvida 

ovanstående slutsatser är tillämpbara på ett verkligt (ej simulerat) data. Den variabel som skall 

skattas är trädets volym ( ), och hjälpvariabeln utgörs av trädets area ( ). Figur 5 visar på 

sambandet mellan   och  . Korrelationen mellan variablerna är 0,99 och spridningen i   är 

tämligen konstant. Således är det förväntade resultatet att hjälpvariabeln gör mest nytta om 

den används vid skattning baserat på ovanstående resultat.  

Figur 5 

 

 

Likt förväntat är också kvotskattningen den bästa estimatorn i detta fall (se tabell 5). Som i 

tidigare simuleringar är kvotskattningen bättre än BP-estimatorn då det finns en approximativt 

konstant varians. Som kan antydas av tabell 5 har kvotskattningsestimatorn lägst MSE 
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(13 981 514) följt av BP-estimatorn (24 204 220). MSE-värdet för BP-estimatorn är således 

ungefär 73 % större än kvotskattningens. Estimatorn för balanserat urval har ett MSE-värde 

på (33 239 020), vilket är 238 % större än kvotskattningens. Det går även att notera att OSU-

estimatorn i sin tur har ett relativt stort MSE-värde (997 629 361). 

Tabell 5. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

HT 0,0000 24 204 220 

Kvotskattning -0,0005 13 981 514 

Balanserad 0,0001 33 239 020 

OSU -0,0000 997 629 361 

 

Som kan antydas av figur 5, återfinns en ansamling av träd som är väldigt små. Detta kan 

generera väldigt stora kvoter .
  

  
/, vilket är till nackdel för HT-estimatorn som är känslig för 

väldigt små inklusionssannolikheter. Av den anledningen testar vi att ta bort träd som har en 

mindre area än 7854    . Efter att dessa träd tagits bort från populationen utförs en ny 

simulering. 

Figur 6 

 

 

 

 

Denna trunkering medför att 85 träd exkluderas, vilket innebär att den nya populationen 

består av 182 träd (se tabell 6). Korrelationen mellan variablerna efter trunkeringen är 0,98. 

Kvotskattningen har ett MSE-värde på 7 515 525 vilket kan jämföras med MSE-värdet 

10 819 679 för BP-estimatorn som är 44 % större. Estimatorn för balanserat urval har ett 

MSE-värde på 13 564 769, vilket är 80 % större än det för kvotskattningen. Inte heller med 
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detta riktiga datamaterial kan vi notera några höga värden för det relativa systematiska felet. 

OSU-estimatorn är även för detta datamaterial den sämsta estimatorn med ett MSE-värde på 

217 202 138. 

Tabell 6. Stickprovsstorlek=50 

Estimator    ̂    ̂ 

BP 0,0000 10 819 679 

Kvotskattning -0,0001 7 515 525 

Balanserad -0,0000 13 564 769 

OSU -0,0000 217 202 138 

 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera huruvida hjälpinformation tillför mest nytta vid urval 

eller estimering. För att undersöka detta konstruerades modeller som särskilde sig med 

avseende på hur variationen i   beror på hjälpvariabeln  . Dessa simulerades därefter med 

hjälp av Monte Carlo-metoden.  

 

Då populationen var konstruerad så att variationen i   ökar i   hade den metod som använde 

betingat Poisson-urval lägst MSE. Detta kan troligtvis förklaras med hjälp av teorin om 

optimal allokering, och således med att  -värden med hög variation sammanfaller med höga 

 -värden. När balanserat urval användes på denna modell medförde dock detta högre MSE-

värden än vid kvotskattning. Baserat på detta kan således inte generella råd om huruvida 

hjälpvariabeln skall nyttjas vid urval eller estimering ges under dessa omständigheter. Istället 

påvisar detta vikten av att välja en metod som är väl lämpad för datats utseende oavsett vid 

vilket skeende den tillämpar hjälpinformationen.  

 

När variationen i   var approximativt konstant i   var kvotskattningen genomgående den mest 

effektiva estimatorn. Detta resultat är förväntat då kvoterna mellan   och   vid en sådan 

situation är relativt konstanta. Troligt är dock att en regressionsskattning skulle prestera än 

bättre eftersom sambandet mellan   och   då ej är begränsat till att gå igenom origo. 

Kvotskattingen var även den metod som hade lägst MSE då metoderna applicerades på ett 

verkligt data bestående av en trädpopulation. Bortsett från ett kluster av låga värden var dock 

datats karakteristika väldigt likt det för den ovan nämnda simulerade populationen, varför 

tidigare resonemang kan tillämpas analogt. 

 

Ett exempel på en situation då HT-estimatorn kan ge en dålig estimation, illustreras med en 

anekdot (Basu, 1971):  

En ägare av en cirkus planerar att frakta 50 elefanter, vilket innebär att ägaren behöver 

göra en ungefärlig skattning av den totala vikten på de 50 elefanterna. Eftersom proceduren 

för att väga en elefant är besvärlig vill ägaren enbart väga en elefant istället för alla. Frågan är 

bara vilken elefant som han borde väga?  

Lyckligtvis finns data från tre år tillbaka på de 50 elefanternas vikt.  Ägaren finner att 

elefanten Sambo vägde som medelvikten av flocken. För att styrka detta rådfrågar ägaren 

elefantskötaren som bekräftar att Sambo fortfarande är medelelefanten i flocken med 
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avseende på vikt. Ägaren planerar nu att väga Sambo och multiplicera Sambos vikt ( ) med 

50 för att få en skattning av den totala vikten på flocken.  

På arbetsplatsen finns även en statistiker som anser att detta urvalsförfarande är en väldigt 

dålig idé. Statistikern övertygar istället ägaren att använda sig av ett annat urvalsförfarande 

där de med hjälp av en tabell med slumptal ger Sambo en inklusionssannolikhet på 99/100 

och där inklusionssannolikheten för de övriga 49 elefanterna är lika stora. Naturligtvis väljs 

Sambo, vilket gör ägaren glad. Statistikern frågar nu ägaren hur   ska estimeras. Ägaren anser 

att det är självklart att estimatet ska vara    . Statistikern anser dock att detta blir helt fel och 

hänvisar till en artikel (Joshi, 1971) där Horvitz-Thompson estimatorn är ”the unique 

unbiased and hyperadmissible estimator, in the class of all polynomial estimators”.   

Ägaren frågar hur Horvitz-Thompson estimatorn skulle se ut i detta fall. Statistikern 

förklarar att eftersom urvalsförfarandet för Sambo var        är estimatorn för           

och inte    . Ägaren frågar avslutningsvis hur statistikern skulle ha estimerat den totala 

vikten om den största elefanten Jumbo hade blivit vald.  Statistikern svarar att enligt Horvitz-

Thompson estimatorn bör estimatorn för totalen vara      , där   är Jumbos vikt. Efter detta 

så stod plötsligt statistikern utan jobb. Den här berättelsen illustrerar hur stor påverkan en 

observation med väldigt liten inklusionssannolikhet kan få på skattningen av totalen. 

 

Det skulle vara intressant att i framtida studier undersöka en mer komplett uppsättning av 

metoder. Då denna uppsats endast studerat fyra metoder blir följaktligen generaliserbarheten 

lidande. Vidare skulle framtida studier kunna studera effekterna av att använda 

hjälpinformation i både urval och estimering, samt optimala kombinationer beroende på datats 

utseende. En analys av icke-linjärt data skulle dessutom vara intressant.   
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7. Appendix 

------------------ 

# BIBLIOTEK 

------------------ 

library(sampling); 

 

------------------ 

# DATA/VARIABLER 

------------------ 

x = runif(300,100, 1000); 

beta = matrix(30, ncol=1, nrow=length(x)); 

epsilon = rnorm(length(x), 0, 5); 

y = x*(beta+epsilon); 

nrs = 100000;                      # Antal stickprov i simulering 

------------------ 

# KOD 

------------------ 

N = length(x);               # Populationsstorlek 

Y = sum(y);                        # Totalen vi vill skatta 

X = sum(x);                        # Totalen för x 

incl = inclusionprobabilities(x,n);# Inklusionssannolikheter frĺn x 

pikt = UPMEpiktildefrompik(incl);  # Mellansteg för betingat Poisson 

w = pikt/(1-pikt);                 # Mellansteg för betingat Poisson 

q = UPMEqfromw(w,n);               # Mellansteg för betingat Poisson-urval 

 

# Skapar matris med 0:or (1 x nrs) 

Y_HT = rep(0,times=nrs);  

Y_R  = rep(0,times=nrs);  

Y_OSU  = rep(0,times=nrs); 

Y_BAL = rep(0,times=nrs); 

 

# Matris med balansvariabler 

X_BAL=cbind(rep(1,times=N),x); 

  

# Vektor av inklusionssannolikheter för balanserat urval 

pik=rep(n/N,times=N); 

 

# Loop som genererar skattningar för de olika metoderna 

for(i in 1:nrs){ 

  s = UPMEsfromq(q); 

  Y_HT[i] = sum(y/incl*s); 

   

  s = srswor(n,N); 

  Y_R[i] = X/mean(x[s==1])*mean(y[s==1]); 

  Y_OSU[i] = N*mean(y[s==1]); 

 

  s = samplecube(X_BAL,pik,order=1,comment=FALSE); 

  Y_BAL[i] = sum(y/pik*s); 

} 

# Output 

MSE_HT = 1/nrs*sum((Y_HT-Y)^2); 

MSE_R = 1/nrs*sum((Y_R-Y)^2); 

MSE_OSU = 1/nrs*sum((Y_OSU-Y)^2); 

MSE_BAL = 1/nrs*sum((Y_BAL-Y)^2); 

BIAS_HT= (sum(Y_HT-Y)/nrs)/Y; 
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BIAS_R = (sum(Y_R-Y)/nrs)/Y; 

BIAS_OSU = (sum(Y_OSU-Y)/nrs)/Y; 

BIAS_BAL = (sum(Y_BAL-Y)/nrs)/Y; 

 


