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Sammanfattning

I det statistiska teoriområdet kausal inferens �nns ett �ertal metoder för
att skatta kausala e�ekter, både vid randomiserade och icke-randomiserade
studier. Icke-randomiserade studier, även kallat observationsstudier, med-
för att skattningar av kausala e�ekter inte kommer att vara väntevär-
desriktiga så länge behandlingsgruppen och kontrollgruppen systematiskt
skiljer sig åt med avseende på en uppsättning med bakgrundsvariabler.
Vektorn med bakgrundsvariabler kan vara stor men Rosenbaum och Rubin
(1983) har visat att det är tillräckligt att betinga på en skalär funktion av
bakgrundsvariablerna, propensity score, som de�nieras som den betingade
sannolikheten att tilldelas behandlingen givet vektorn av bakgrundsvari-
abler. En propensity score är i regel okänd och måste därför skattas. En
central fråga är därmed hur propensity score-modellen ska uttryckas. Den-
na uppsats undersöker därför hur matchningsestimatorn påverkas av ko-
variattransformationer i propensity score-modellen med avseende på bias
och varians.

Populärvetenskaplig sammanfattning

I många forskningssammanhang och inom �ertalet tillämpningsområden
önskar man veta e�ekten av en behandling. Behandlingsbegreppet är brett
och frågeställningar som t.ex. hur rökning påverkar konditionen, ett ar-
betsmarknadsprogram påverkar möjligheten till jobb och hur en skattesats
påverkar importen i ett land kan alla behandlas med de statistiska me-
toder som �nns inom teoriområdet kausal inferens. När man ska skatta
behandlingse�ekten så är ett vanligt förfarande att dela in sitt stickprov
i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Sedan parar man ihop indi-
vider som är lika varandra med avseende på bakgrundsvariabler som t.ex.
kön och ålder, och jämför e�ekten mellan de matchade paren. Det är myc-
ket svårt att �nna individer från respektive grupp som är identiska vilket
medför att skattningen av behandlingse�ekten alltid kommer vara lite fel-
aktig. Denna uppsats har därför som syfte att undersöka hur matematiska
transformationer av de bakomliggande variablerna kan påverka storleken
på de fel som matchningsmetoden medför. De huvudsakliga resultaten i
uppsatsen visar att olika transformationer med fördel kan användas för
att e�ektskattningarna ska komma ännu närmare den sanna e�ekten.
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Abstract

Title: The in�uence of covariate transformations on the matching estima-
tor when estimating causal e�ects: a simulation study and a comparison
between two treatments of psoriasis.

There are several methods to estimate causal e�ects, both in randomized
and nonrandomized studies. Nonrandomized studies, or observational stu-
dies, result in biased estimates of causal e�ects as long as the treatment
group and the controls systematically di�er on a set of covariates. The
vector of covariates is often of high dimension, but Rosenbaum and Rubin
(1983) showed that it is su�cient to condition on a scalar function of the
covariates, the so called propensity score. The propensity score is de�ned
as the conditional probability to be given the treatment given the vector
of covariates. The propensity score is in general unknown and has to be
estimated. A central question concerns the functional form of the propen-
sity score model and how to express the covariates. This thesis studies
how the matching estimator is a�ected by covariate transformations in
the propensity score model, with regards to bias and variance.
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1 Inledning

Inom �ertalet forskningsområden är man intresserad av e�ekterna av olika typer
av behandlingar. Inom det statistiska teoriområdet kausal inferens är behand-
lingsbegreppet brett och kan innefatta allt från en medicinsk behandling till
ett arbetsmarknadspolitiskt program, varför tillämpningar av metoderna som
används i denna uppsats åter�nns inom �ertalet forskningsområden. Ett av de
huvudsakliga problemen som uppstår när behandlingse�ekter ska skattas är att
det i regel �nns �er variabler än själva behandlingen som påverkar utfallet och
även behandlingstilldelningen. Sådana variabler brukar benämnas confounders,
störande variabler, eftersom det blir svårt att avgöra vad som är en e�ekt av
behandlingen och vad som är en e�ekt av de olika egenskaperna hos de obser-
verade individerna. Confounders påverkar både behandlingstilldelningen och
behandlingsutfallet (Brookhart et al., 2006) och är sådana som man vill ta hän-
syn till för att kunna skatta e�ekten av behandlingen. Statistiker löser ofta detta
problem genom att randomisera studien, vilket innebär att den behandling vars
e�ekt önskas skattas, slumpmässigt tilldelas enheterna i stickprovet. Två grup-
per har då bildats i stickprovet, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp som
antingen inte fått någon behandling alls eller som getts en annan behandling.
Det stora problemet som randomiseringen löser är att de eventuella skillnader
som �nns mellan de två grupperna korrigeras för då det inte föreligger någon
systematik i vem som ges vilken behandling. Oftast är dock inte randomiserade
studier varken praktiskt eller etiskt möjligt. Det sistnämnda kan exempli�eras
med en studie tänkt att undersöka alkoholens inverkan på hälsan; slumpmässig
tilldelning av alkoholkonsumtion av viss omfattning kan inte anses vara etiskt
försvarbart.

I många fall så handskas man istället med data från en observationsstudie,
som de�nieras som en empirisk studie där e�ekten av t.ex. olika behandlingar
observeras utan att forskaren har möjlighet att påverka behandlingstilldelning-
en (Rosenbaum, 2002). Detta skulle t.ex. kunna vara ett register. Då är det inte
längre rimligt att anta att behandlingsgruppen och kontrollgruppen inte skiljer
sig åt. Den skattade behandlingse�ekten är därför inte väntevärdesriktig p.g.a.
systematiska skillnader mellan grupperna på en uppsättning bakgrundsvariab-
ler.

Ett sätt att ta hänsyn till detta problem är med matchning. Det innebär att
man tittar på e�ektskillnaden mellan en individ från respektive grupp där båda
antar samma eller liknande värden på kovariaterna. Ett problem med match-
ningsmetoden är att det blir svårare att matcha desto �er kovariater som ska
tas hänsyn till. Rosenbaum och Rubin (1983) har därför föreslagit användandet
av en funktion av vektorn med kovariater, så kallade balancing scores. Det är en
funktion som sammanfattar informationen i kovariaterna. Författarna föreslår
närmare bestämt den skalära funktionen propensity scores, vilket är den mest
dimensionsreducerade funktionen av kovariatvektorn.

När matchningen sedan gjorts så kan kausala e�ekter skattas genom olika
estimatorer. Dessa matchningsestimatorer utvärderas med avseende på vänte-
värdesriktighet, �bias�, och varians. Eftersom man vill minimera dessa så är
en central fråga hur propensity score-modellen (PS-modellen) ska uttryckas.
I tidigare studier har både PS-modellens funktionsform undersökts samt vil-
ka kovariater som ska tas med i PS-modellen studerats. Tidigare studier har
även visat att matchningsestimatorerna påverkas när kovariaterna är korrelera-
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de med varandra och att variansen hos estimatorerna i dessa fall både kan öka
och minska vid stora stickprov (Pingel & Waernbaum, 2013). Däremot saknas
studier som undersöker hur matchningsestimatorns bias och varians påverkas av
olika transformationer av kovariatvektorn. Det är därför av intresse att under-
söka hur matchningsestimatorn påverkas när man använder sig av funktioner av
kovariaterna, vilket är avsikten med den första delen av uppsatsen.

Den andra delen av denna uppsats kommer att använda sig av data från
det nationella kvalitetsregistret PsoReg. I detta register åter�nns personer med
psoriasis, en immunologisk systemsjukdom med in�ammation i hud och leder.
Prevalensen är 2-3 % och där svår psoriasis kräver systembehandling med po-
tenta läkemedel (Kvalitetsregister, 2014). För samtliga behandlingspreparat så
riskerar patienten allvarliga långtidsbiverkningar (Kvalitetsregister, 2014) vilket
gör att det är av hög vikt att kunna skatta e�ekten av behandlingen av psori-
asis. I denna uppsats kommer en biologisk systemisk behandling att jämföras
mot en konventionell systemisk behandling med data från PsoReg. Det �nns
tre vanliga mått för grad av psoriasis, PASI (Psoriasis Area Severity Index),
DLQI (Dermatology Life Quality Index) och EQ-5D (EuroQol 5-Dimensions).
För behandlingsjämförelsen i denna uppsats kommer PASI att användas som
responsvariabel. PASI är det mest använda instrumentet för att uppskatta svå-
righetsgraden av psoriasis och är ett index mellan 0-72 där värdet för en speci�k
patient bestäms av en läkare efter bedömning av patienten.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att se hur matchningsestimatorn påverkas av trans-
formationer av kovariaterna med avseende på bias och varians. Jag ska även
jämföra den genomsnittliga e�ektskillnaden av två behandlingar på psoriasis
med data från det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Frågeställningarna för
uppsatsen är därför:

- Hur påverkas matchningsestimatorn av olika kovariattransformatio-
ner med avseende på bias och varians?

- Vilken behandling ger störst relativ e�ekt på PASI?

- Hur påverkas e�ektskattningen av de två psoriasisläkemedlena av
olika kovariattransformationer?

Uppsatsen består av en simuleringsstudie där samplingfördelningen för den skat-
tade matchningsestimatorn studeras och en jämförelse där frågeställning två och
tre undersöks. Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av statistik-
programmet R samt med data tillhandahållet av PsoReg. Uppsatsen inleds med
ett teoriavsnitt där jag redogör för relevanta modeller och antaganden som upp-
satsen bygger på. Vidare presenteras de simuleringar som genomförts, en databe-
skrivning för registret samt resultatet från behandlingsjämförelserna. Uppsatsen
avslutas med en diskussion.
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2 Teori

2.1 Rubins modell och antaganden

Grunden i vad som av Holland (1986) kallas Rubins modell för kausal inferens
är att vi beaktar två välde�nierade behandlingar, i denna uppsats betecknade 1
och 0, och där en kausal e�ekt de�nieras som e�ekten av den ena behandlingen
relativt den andra på en enhet (vidare benämnd individ). Låt Zi vara en stokas-
tisk variabel som är lika med 1 om individ i tilldelas den aktiva behandlingen
och 0 om samme individ tilldelas kontrollbehandlingen. Samtliga N individer,
valda genom ett slumpmässigt stickprov, har således två potentiella utfall och
Yi de�nieras därmed som

Yi =

{
Yi,1 om Z = 1

Yi,0 om Z = 0
,

där i = 1, ..., N . I Rubins modell �nns således två responsvariabler men en-
dast en av dem är observerbar (Rosenbaum & Rubin, 1983). Beteckningen Yi,1
brukar benämnas som det potentiella utfallet för individ i om denne givits den
aktiva behandlingen och beteckningen Yi,0 brukar benämnas som det potenti-
ella utfallet för samme individ om denne givits kontrollbehandlingen (Abadie
& Imbens, 2006). Med potentiella avses att det enbart är av intresse att tol-
ka kausala e�ekter där enheterna har en potentiell möjlighet att tilldelas båda
behandlingarna. Detta gör att det t.ex. inte är av intresse att tala om kausala
e�ekter av kön (Holland, 1986).

Ett grundläggande antagande som görs är att utfallet för en individ inte på-
verkas av behandlingstilldelningen för en annan individ. Detta benämns Stable
unit treatment value assumption (SUTVA). SUTVA medför även att anta-
let individer som ges behandlingen inte påverkar utfallet hos en enskild individ
(Rubin, 1986).

Med dessa introducerade variabler de�nieras den kausala e�ekten av Z på
en slumpmässigt vald individ i som

τi = Yi,1 − Yi,0. (1)

Här tydliggörs det som av Holland (1986) benämns det fundamentala proble-
met med kausal inferens; att man vill jämföra e�ekten av en behandling på en
individ med e�ekten av en kontrollbehandling på samma individ. I fallet då en
behandlingse�ekt ska jämföras med e�ekten av att inte få någon behandling
alls vore därför det optimala att både kunna ge och inte ge samma individ den
aktiva behandlingen. Eftersom det för varje individ enbart går att observera ett
av utfallen men aldrig båda så de�nieras det observerade utfallet som

Yi = ZiYi,1 + (1− Zi)Yi,0. (2)

En sätt att lösa det fundamentala problemet är att använda sig av väntevärdeso-
peratorn som generaliserar uttrycket från individnivå till populationsnivå så att
den genomsnittliga behandlingse�ekten istället skattas (Caliendo & Kopeinig,
2008). I denna uppsats kommer tre typer av genomsnittliga behandlingse�ek-
ter att diskuteras och två av dem att studeras närmare. Den genomsnittliga
behandlingse�ekten i populationen (ATE),
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τATE = E(Yi,1 − Yi,0) = E(Yi,1)− E(Yi,0), (3)

den genomsnittliga behandlingse�ekten för behandlade i populationen (ATT),

τATT = E(Yi,1|Z = 1)− E(Yi,0|Z = 1), (4)

samt den genomsnittliga behandlingse�ekten för kontroller i populationen (ATC),

τATC = E(Yi,1|Z = 0)− E(Yi0|Z = 0), (5)

(Morgan & Winship, 2007, s. 36-42). Vilken av parametrarna som man väljer att
skatta beror på frågeställningen. ATT skulle t.ex. vara av större intresse när man
intresserar sig för e�ekten av en arbetsmarknadsåtgärd riktad mot arbetslösa.
Då är det av litet intresse att skatta e�ekten av programmet för individer med
stark arbetsmarknadsanknytning då dessa inte tar del av åtgärden (Imbens,
2004). I denna uppsats så är det ATE och ATT som kommer att studeras.

2.1.1 Randomiserad studie

I en randomiserad studie elimineras problemet med störande variabler, både
observerade och icke-observerade, eftersom skillnader mellan grupperna enbart
beror på slumpen (Stuart, 2010). De potentiella behandlingsutfallen är därmed
oberoende av behandlingstilldelningen,

(Y1, Y0) ⊥⊥ Z, (6)

där ⊥⊥ betecknar ett oberoende. Uttrycket i (6) säger därmed att ingen informa-
tion om behandlingsutfallet ges med behandlingstilldelningen som enda vetskap.
Det medför att väntevärdet av Y1 för samtliga individer i stickprovet är detsam-
ma som väntevärdet av Y1 för de invidider i stickprovet som getts den aktiva
behandlingen (Holland, 1986),

E(Y1) = E(Y1|Z = 1),

och på motsvarande vis för Y0,

E(Y0) = E(Y0|Z = 0).

Den genomsnittliga behandlingse�ekten kan därmed uttryckas som

τATE = E(Y1|Z = 1)− E(Y0|Z = 0) = E(Y1 − Y0) (7)

Detta innebär att den genomsnittliga behandlingse�ekten väntevärdesriktigt
kan skattas genom att ta skillnaden i medelvärde av utfallen mellan behandlings-
och kontrollgruppen (Holland, 1986),

τ̂ATE, naiv =
1

N1

N1∑
i=1

ZiYi −
1

N0

N0∑
i=1

(1− Zi)Yi, (8)

där N1 är antalet individer som getts den aktiva behandlingen, N0 är anta-
let individer som getts kontrollbehandlingen och där N1 + N0 = N , samt att
Z = j, j ∈ {0, 1}. Denna estimator benämns naiv estimator (Morgan & Wins-
hip, 2007, s. 44) och givet ett oberoende, slumpmässigt stickprov med ändligt
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väntevärde och varians så konvergerar τ̂ATE, naiv i sannolikhet mot den sanna
parametern när stickprovet växer,

lim
N→∞

P (|τ̂ATE, naiv − τATE | ≤ k) = 1,

för alla k > 0.

2.1.2 Observationsstudie

Låt X beteckna en vektor innehållandes samtliga kovariater som påverkar både
behandlingstilldelningen Z och behandlingsutfallet Y , dvs. samtliga confounders.
Estimatorn i (8) är endast väntevärdesriktig i randomiserade studier eftersom
det endast är då som det är rimligt att anta att fördelningen av X är densamma
i båda grupperna. Det innebär att det inte �nns en tendens att vissa individer
med speci�ka egenskaper i högre grad tilldelas en viss behandling. Det är detta
som gör grupperna jämförbara.

I en observationsstudie så är antagandet i (6) inte rimligt eftersom behand-
lingstilldelningen inte är slumpmässig. Det skulle t.ex. kunna vara en läkare
som efter bedömning placerar individen i antingen behandlings- eller kontroll-
gruppen. Då är det mer troligt att de individer som ges den ena behandlingen
systematiskt skiljer sig från de som ges den andra behandlingen. Kovariatvek-
torn X är därför inte längre lika fördelad mellan behandlingsgrupperna. Om
π = P (Z = 1) betecknar den i populationen sanna andelen som ges den aktiva
behandlingen så kan biasen för den naiva estimatorn i en observationsstudie
uttryckas som

E(τ̂ATE, naiv − τATE)

= E(Y0|Z = 1)−E(Y0|Z = 0)+(1−π)[E(τATE |Z = 1)−E(τATE |Z = 0)]. (9)

Den andra termen i vänsterledet är den sanna genomsnittliga behandlingse�ek-
ten vilket gör att högerledet visar väntevärdena av de två potentiella källorna
till bias i den naiva estimatorn. Uttrycket E(Y0|Z = 1) − E(Y0|Z = 0) be-
nämns baseline bias och är väntevärdet över utfallsskillnaden mellan behand-
lingsgrupp och kontrollgrupp när det saknas individer med aktiv behandling.
Uttrycket (1 − π)[E(τATE |Z = 1) − E(τATE |Z = 0)] är skillnaden i behand-
lingse�ekt mellan behandlings- och kontrollgrupp, korrigerat för de som getts
kontrollbehandlingen (Morgan & Winship, 2007, s. 46).

I en observationsstudie så är individerna i de två grupperna därmed inte di-
rekt jämförbara (Rosenbaum & Rubin, 1983; 1984) eftersom delar av den skat-
tade behandlingse�ekten kan tillskrivas confounders (Brookart et al., 2006).
Då målet med den statistiska inferensen inom kausal inferens är att skatta ge-
nomsnittlig behandlingse�ekt så behövs således att ett antal antaganden är
uppfyllda:

1.
(Y1, Y0) ⊥⊥ Z|X (Unconfoundedness),

2.
0 < P (Z = 1|X) < 1 (Overlap).
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Antagande 1 försvagas ibland något och uttrycks som

Y1 ⊥⊥ Z|X

och

Y0 ⊥⊥ Z|X.

Imbens (2000) benämner den försvagade varianten av antagande 1 för weak
unconfoundedness. Rosenbaum och Rubin (1983) de�nierar dock antagande 1
som (Y1, Y0) ⊥⊥ Z|X och benämner fallen då detta tillsammans med antagande
2 är uppfyllt som strong ignorability. Av antagande 1 (unconfoundedness)
följer att

E(Yi,1|Z = 1, X = x) = E(Yi,1|Z = 0, X = x) (10)

och

E(Yi,0|Z = 1, X = x) = E(Yi,0|Z = 0, X = x). (11)

Ekvationerna i (10) och (11) säger att de potentiella utfallen är oberoende av
behandlingstilldelningen för undergrupper med samma värde på vektorn X.

Antagande 2 (overlap) säger att givet vektorn med kovariater så har varje
individ en sannolikhet att tilldelas endera behandling. Randomiserade studier
kännetecknas av strong ignorability eftersom samtliga individer i stickprovet
har en sannolikhet att tilldelas endera behandling samt att det inte existerar
några bakomliggande variabler som påverkar behandlingstilldelning och utfall
(Rosenbaum & Rubin, 1983).

Antag nu en subpopulation med ett speci�kt värde X = x på en vektor
med kovariater. Under antagande 1 så gäller att betingat på X så existerar inte
längre några störande e�ekter, vilket medför att

τATE = E(Y1 − Y0)

= Ex[E(Y1 − Y0|X = x)]

= Ex[E(Y1|Z = 1, X = x)− E(Y0|Z = 0, X = x)]

= Ex[E(Y |Z = 1, X = x)− E(Y |Z = 0, X = x)].

(Rosenbaum & Rubin, 1983). Den första likheten håller tack vare lagen om total
sannolikhet, den andra likheten tack vare antagande 1 och den sista likheten
följer av de�nitionen av Y. Om antagande 2 inte är uppfyllt så kommer inte heller
E(Y |Z = 1, X = x) kunna skattas för alla Z och X, eftersom E(Y |Z = 1, X =
x) och E(Y |Z = 0, X = x) kommer innefatta antingen enbart behandlade eller
enbart kontroller (Imbens, 2004).

Om det istället är ATT som önskas skattas så måste följande antaganden
vara uppfyllda:

A1. Y0 ⊥⊥ Z|X
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A2. P (Z = 1|X) < 1.

Antagande A1 brukar benämnas Unconfoundedness for controls, och anta-
gande A2 brukar benämnas Weak overlap (Imbens, 2004). På liknande sätt
som ATE kan skattas genom att först skatta genomsnittlig behandlingse�ekt
för en undergrupp och sedan väntevärdesoperera över fördelningen av X, så kan
ATT också uttryckas i två steg; först tas den genomsnittliga behandlingse�ek-
ten för behandlade i en undergrupp och sedan väntevärdesopererar man över
fördelningen av X för de behandlade:

τATT = Ex, Z=1[E(Y |Z = 1, X = x)− E(Y |Z = 0, X = x)]

= Ex, Z=1[E(Y1|Z = 1, X = x)− E(Y0|Z = 0, X = x)]

= E(Y1 − Y0|Z = 1).

där likheten mellan rad två och tre håller under antagande A1 och uttrycket på
andra raden gäller under antagande A2.

Det är inte säkert att alla variabler som påverkar behandlingsutfallet har
en direkt påverkan. De Luna et al. (2011) diskuterar därför vilka variabler som
ska tas med i vektorn av kovariater som betingas för. Ett scenario kan vara en
variabel X1 som enbart påverkar behandlingstilldelningen indirekt genom vari-
abeln X2 som har en direkt påverkan. Detta kan exempli�eras med en variabel
X3 som tillsammans med X1 och X2 påverkar behandlingstilldelningen. Det är
dock bara variablerna X1 och X2 som påvekar behandlingsutfallet. Det är i des-
sa fall tillräckligt att betinga på variablerna X1 och X2 för att antagande 1 ska
vara uppfyllt (De Luna et al., 2011).

2.2 Propensity scores

När antalet kovariater blir allt �er så ökar även antalet möjliga kombinationer
av kovariaterna. Exempelvis skulle sju binära variabler kunna generera 27 = 128
möjliga kombinationer av variablerna. Detta försvårar matchningsprocessen då
det blir svårare att hitta individer med samma eller liknande värden på kova-
riaterna. Det innebär att antagande 1 blir svårare att uppfylla om det sanna
antalet kovariater som påverkar både behandlingstilldelning och behandlingsut-
fall är en högdimensionerad vektor (Caliendo & Kopeinig, 2008). Rosenbaum
och Rubin (1983) föreslår därför att använda en funktion av kovariaterna b(X),
kallad balancing score. Författarna (1983) de�nierar funktionen b(X) så att

X ⊥⊥ Z|b(X), (12)

vilket innebär att för en speci�k funktion b(X) så är fördelningen av kovariat-
vektorn X lika för både behandlings- och kontrollgruppen. Med hjälp av Dawid
(1979) kan man visa att oberoendet i (12) medför att antagande 1 är uppfyllt,
och att även betingat på b(X) så är behandlingstilldelningen slumpmässig och
därmed även dess påverkan på behandlingsutfallet,

(Y1, Y0) ⊥⊥ Z|b(X). (13)
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Notera att (13) är ett förenklande av antagande 1. Rosenbaum och Rubin (1983)
har även visat att om antagande 2 gäller så gäller även

0 < p(Z = 1|b(X)) < 1. (14)

Det �nns �era tänkbara balancing scores. Ett, som Rosenbaum och Rubin
(1983) benämner the finest balancing score, är vektorn X. Med finest me-
nar författarna att denna balancing score innehåller all information om X. På
motsatt sida �nns the propensity score som är den funktion som innehåller
minst information om X, det som författarna kallar the coarsest function av
X. Rosenbaum och Rubin (1983) de�nierar denna funktion som

e(X) = P (Z = 1|X), (15)

dvs. det är sannolikheten att tilldelas den aktiva behandlingen givet vektorn av
kovariater och där det antas att

P (Z1, ..., ZN ) =

N∏
i=1

e(Xi)
Zi × [1− e(Xi)]

1−Zi ,

där N är storleken på stickprovet. Notera dimensionsreduceringen i och med
användandet av propensity scores, då e(Xi) är en skalär funktion av X. Förfat-
tarna (1983) visar att

e(X) = f(b(X)), (16)

och eftersom

X ⊥⊥ Z|b(X)

så medför likheten i (16) att

X ⊥⊥ Z|e(X). (17)

Det innebär att för ett speci�kt propensity score så är fördelningen av X lika för
båda grupperna. Dessutom, eftersom e(X) är ett balancing score och eftersom

(Y1, Y0) ⊥⊥ Z|X

medför att

(Y1, Y0) ⊥⊥ Z|b(X)

(Rosenbaum & Rubin, 1983) så gäller även att

(Y1, Y0) ⊥⊥ Z|e(X). (18)

Detta innebär att

P (Z = 1|X) = P (Z = 1|b(X)) = P (Z = 1|e(X)). (19)

Likheterna i (19) innebär även att det för antagande 2 är tillräckligt att betinga
på e(X),

0 < P (Z = 1|e(X)) < 1, (20)
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vilket betyder att givet värdet på propensity score så har varje individ en möj-
lighet att tilldelas båda behandlingarna. Vid användandet av propensity scores
så kan antagande 1 och 2 därmed uttryckas enligt uttrycken i (18) och (20).
Notera att antagande (18) och (20) medför att

E(Y1|e(X)) = E(Y1|e(X), Z = 1),

och

E(Y0|e(X)) = E(Y0|e(X), Z = 0).

Det medför i sin tur att ATE kan uttryckas som

τATE = E(Y1|e(X))− E(Y0|e(X)) = E(Y1|e(X), Z = 1)− E(Y0|e(X), Z = 0).

Den genomsnittliga behandlingse�ekten erhålls alltså genom att ta skillnaden
mellan de betingade medelvärdena av utfallen mellan behandlings- och kontroll-
gruppen givet e(X). Detta innebär att individer med olika värden på X ändå
kan matchas med varandra om de har samma värde på e(X). Slutligen gäller,
under antagande 1 och 2, att ATE för hela populationen kan uttryckas som
väntevärdet av genomsnittet av fördelningen av e(x),

τATE = Ee(x)[E(Y1|e(x), Z = 1)− E(Y0|e(x), Z = 0)], (21)

där Ee(x) betecknar väntevärdet med avseende på fördelningen av e(X) i hela
populationen (Rosenbaum & Rubin, 1983). Av antagandet i (18) följer att man
kan skatta ATE väntevärdesriktigt eftersom behandlingstilldelningen betingat
på e(X) är slumpmässig och därmed att X balanserar mellan grupperna.

Det är mindre allvarligt att ta med bakgrundsvariabler som inte påverkar
behandlingstilldelningen när propensity scores används, då dessa variabler inte
är in�ytelserika i modellen när propensity scores skattas (Stuart, 2010). Det har
även visats att skattade propensity scores vid stora stickprov är mer e�ektiva i
sin matchning än de sanna propensity scores (Abadie & Imbens, 2009). Detta re-
sultat är viktigt eftersom propensity scores i regel är okända och måste skattas.
Det är dock två saker som måste avgöras innan propensity scores skattas. Det
första är val av modell för själva skattningen, det andra är vilka bakgrundsva-
riabler som ska inkluderas i modellen (Caliendo & Kopeinig, 2008). Vanligast i
empirisk forskning är att använda sig av en Logit- eller Probit-modell med Z
som responsvariabel och X som oberoende variabler (Abadie & Imbens, 2009).
Det optimala vid val av kovariater är att inneha sådan kunskap i området att de
variabler som påverkar behandlingstilldelning och behandlingse�ekt på förhand
kan pekas ut. Då detta ofta inte är möjligt så används t.ex. stepwise-metoder el-
ler andra datadrivna metoder (Brookhart et al., 2006). Nedan följer ett exempel
på hur propensity scores kan uttryckas genom logistisk regression.

Låt den binära responsvariabeln vara

Zi =

{
1 om individ i ges den aktiva behandlingen

0 om individ i ges kontrollbehandlingen.

Eftersom vänsterledet i en logistisk regressionsmodell i regel uttrycks genom
logaritmerade odds får modellen följande uttryckssätt:
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ln

(
P (Zi = 1|Xi)

1− P (Zi = 1|Xi)

)
= ln

(
e(Xi)

1− e(Xi)

)
= β0 + β1Xi,1+, ....,+βkXi,k.

e(Xi) kan nu brytas ut och skrivas som

e(Xi) =
1

1 + exp(−β0 + β1Xi,1 + ...,+βkXi,k)
.

2.3 Modellspeci�kation och balans

En central fråga rör PS-modellens uttrycksätt gällande vilka kovariater som ska
inkluderas och hur funktionsformen ska speci�ceras. Brookhart et al. (2006)
visar att kovariater som är kopplade till utfallet, oavsett om de är relaterade
till behandlingstilldelningen eller inte ska inkluderas i modellen. Kovariater som
däremot enbart är relaterade till behandlingstilldelningen men inte utfallet ökar
variansen med oförändrad bias hos estimatorn som skattar den genomsnittliga
behandlingse�ekten. För att justera för eventuell obalans mellan behandlings-
och kontrollgrupp föreslår Dehejia och Wahba (1999) användandet av polynom
av högre grad samt interaktionstermer. Stuart (2010) menar att multikollinea-
ritet mellan kovariaterna inte medför problem för den inferens som utförs inom
kausal inferens, då test av individuella parametrar inte är av primärt intresse
att utföra. Waernbaum och Pingel (2013) visar däremot hur e�ektiviteten hos
bl.a. matchningsestimatorn både kan förbättras och försämras när en PS-modell
speci�ceras med kovariater som korrelerar med varandra. Detta resultat moti-
verar att undersöka hur matchningsestimatorns e�ektivitet påverkas av olika
kovariattransformationer. Den bästa modellen är den modell som optimerar ba-
lansen mellan behandlingsgrupperna. I denna uppsats så kommer balansen att
undersökas genom att studera medelvärdena för respektive behandlingsgrupp
före och efter matchning för att utvärdera om avståndet efter matchning har
krympt och att avståndet är litet.

2.3.1 Transformationer

I denna uppsats kommer följande kovariattransformationer att studeras:
1. Standardisering: Varje värde i kovariatvektorn subtraheras från respektive

kovariats medelvärde, för att sedan divideras med sin standardavvikelse. På
detta sätt transformeras variablerna och får medelvärde 0 med standardavvikelse
1. Detta förfarande motiveras av att samtliga kovariater får samma medelvärde
och samma standardavvikelse.

2. Logaritmering: Varje värde i kovariatvektorn logaritmeras, med användan-
de av naturliga logaritmer. En anledning till varför detta kan vara intressant att
testa är att logarimeringen minskar den absoluta skillnaden mellan värdena på
kovariaterna men behåller ordningen.

3. Interaktionstermer: Samtliga interaktioner tas med i en modell för att se
om detta förbättrar egenskaperna hos matchningsestimatorn. Denna transfor-
mation används eftersom det av Dehejia och Wahba (1999) i en tidigare studie
har föreslagits, vilket gör det intressant att också formellt testa.

4. Principalkomponenter: Med principalkomponentanalys studeras den to-
tala variansen hos kovariaterna i X och därefter skapas nya variabler som är
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linjärkombinationer av kovariaterna i X. Dessa så kallade principalkomponen-
ter har inte någon korrelation mellan sig eftersom dessa vektorer är vinkelräta
mot varandra. De är uppdelade så att den första principalkomponenten förkla-
rar mest av den totala variansen, den andra principalkomponenten förklarar
näst mest varians och så vidare. Det huvudsakliga syftet med användandet av
principalkomponenter är att reducera dimensionen i kovariatvektorn; enbart de
principalkomponenter som förklarar en väsentlig del av variansen behåll. Använ-
dandet av principalkomponenter motiveras framför allt av resultatet i Waern-
baum och Pingel (2013).

2.4 Matchningsestimatorn

Målet med matchning är att balansera fördelningen mellan de två grupperna
med avseende på kovariaterna så att Z och X inte är relaterade till varandra
(Imai, King & Stuart, 2008). Matchning är dock inte den enda metoden att kun-
na åstadkomma detta; exempelvis skulle även en regressionsmodell där hänsyn
tas till bakgrundsvariablerna kunna fungera. Fördelen med att använda sig av
matchningsmetoden är att den tar hänsyn till det vanligt förekommande proble-
met med att uppfylla antagande 2. I t.ex. en regressionsmodell skulle problem
med antagande 2 medföra att undersökaren tvingas till extrapolation vid skatt-
ning av kausala e�ekter (Imbens, 2004; Stuart, 2010). Eftersom matchningsesti-
matorn är icke-parametrisk så görs heller inga antaganden gällande fördelningen
eller funktionsformen.

En fråga som måste avgöras är huruvida återläggning ska tillämpas eller
ej. Med återläggning menas att en individ kan matchas mot �er än en individ
från motsatt behandlingsgrupp (Abadie & Imbens, 2006). Abadie och Imbens
(2006) har visat att detta minskar biasen i skattningarna av de genomsnittliga
behandlingse�ekterna då det ökar möjligheten till �er bra matchningar. Låt
därför

KM (i) =

N∑
l=1

1{i ∈ JM (l)},

där KM (i) noterar antalet gånger som individ i används som matchningsenhet,
givet M stycken matchningar per enhet. Beteckningen 1(.) är en indikatorfunk-
tion lika med 1 om uttrycket i parentesen är sant, och 0 annars. Låt jM (i)
vara en indexering för hur nära individ j är individ i med avseende på vektorn
med kovariater, och där individ j tillhör motsatt behandlingsgrupp som individ
i. JM (i) noterar därmed en uppsättning av indexeringen för när individ i är
matchningsenhet: Jm(i) = {j1(i), . . . , jM (i)}, där j1(i) är den närmaste match-
ningen för individ j till individ i, j2(i) är den näst närmaste och så vidare.
Avståndet är mätt med avseende på skillnaden i den euklidiska vektornormen
||Xj −Xi|| (Abadie & Imbens, 2006). I denna uppsats så kommer återläggning
att tillämpas vilket innebär att KM (i) ≥ 0.

Låt nu de potentiella utfallen de�nieras som

Ŷi,1 =

{
Yi,1, om Zi = 1

Ỹi,1, om Zi = 0

och
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Ŷi,0 =

{
Ỹi,0, om Zi = 1

Yi,0, om Zi = 0.

Beteckningen Ŷi,1 = Ỹi,1 är det genomsnittliga behandlingsutfallet för individer
i behandlingsgruppen som är de M stycken bästa matchningarna, och motsva-
rande för Ŷi,0 = Ỹi,0. I denna uppsats så sätts dock M = 1, vilket innebär att
varje individ enbart kan matchas mot en individ i motsatt behandlingsgrupp
och inte �era. Det medför att, givet ett förvalt matchningskriterium, så är Ỹi,1
utfallet för den individ i behandlingsgruppen som utgör den bästa matchningen
för individ i, och Ỹi,0 är utfallet för den individ i kontrollgruppen som utgör den
bästa matchningen för individ i. För att erhålla den kausala behandlingse�ekten
för individ i så tas alltså skillnaden mellan utfallet för denne och utfallet för den
individ i motsatt grupp som ligger individ i närmast med avseende på b(Xi),
där b(Xi) som tidigare konstaterat t.ex. kan vara Xi eller e(Xi).

Antag nu som tidigare ett slumpmässigt urval av storlekN , därN1 givits den
aktiva behandlingen och N0 givits kontrollbehandlingen, så att N = N1 + N0.
ATE skattas då genom

τ̂ATE =
1

N

N∑
i=1

(Ŷi,1 − Ŷi,0). (22)

och ATT skattas genom

τ̂ATT =
1

N1

N1∑
i=1

(Yi,1 − Ỹi,0). (23)

2.4.1 Matchningsestimatorns egenskaper

När genomsnittliga behandlingse�ekter skattas så är det också av intresse att
veta de asymptotiska egenskaperna hos matchningsestimatorerna. Abadie och
Imbens (2006) har för stora stickprov härlett samplingfördelningen för estima-
torerna i uttryck (22) och (23). De har använt sig av återläggning och använt
den euklidiska vektornormen som matchningskriterium. Författarna visar bl.a.
att matchningsestimatorn har en bias när matchning görs med användande av
vektornormen, och att estimatorerna ATE och ATT är asymptotiskt normalför-
delade,

√
N(τ̂ATE − τATE)

d→ N(0, V ),

och

√
N(τ̂ATT − τATT )

d→ N(0, V ),

där V betecknar variansen. Abadie och Imbens (2006) visar att matchningsesti-
matorer rent generellt inte är

√
N -konsistenta när matchning görs på vektor-

normen men att e�ektivitetsförlusten går mot noll när endast en kontinuerlig
bakgrundsvariabel används. Eftersom propensity scores är en skalär funktion
av X så medför detta resultat att även estimatorerna i (22) och (23) är

√
N -

konsistenta och asymptotiskt normalfördelade (Waernbaum, 2008). Eftersom
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kovariatvektorn ofta är högdimensionerad, vilket talar för att använda propen-
sity scores, är detta givetvis ett tillfredsställande resultat. Angrinst och Hahn
(2004) visar dessutom att matchning på e(X) inte bara är väntevärdesriktig ut-
an även kan vara mer e�ektiv än matchning på hela kovariatvektorn vid ändliga
stickprov.

Nedan följer de av Abadie och Imbens (2006) föreslagna variansestimato-
rerna som tar hänsyn till eventuella beroenden mellan kovariaterna och som
författarna har visat är konstistenta. Låt därför den skattade, betingade vari-
ansen av matchningsestimatorn uttryckas som

V̂ (τ̂i|Xi, Zi) =
J

J + 1

(
Yi −

1

J

J∑
M=1

Ylj(i)

)2

,

där J betecknar ett �xerat antal matchningar, och där Ylj(i) är den närmaste
observationen till individ i för en individ i samma grupp. Variansen för den
genomsnittliga behandlingse�ekten kan nu skattas genom

V̂ (τ̂ATE) =
1

N

N∑
i=1

(Ŷi,1 − Ŷi,0 − τ̂ATE)
2

+
1

N

N∑
i=1

[(
KM (i)

M

)2

+

(
2M − 1

M

)(
KM (i)

M

)]
V̂ (τ̂i|Xi, Zi). (24)

Eftersom denna uppsats har satt M = 1 kan uttrycket i (24) förenklas till

V̂ (τ̂ATE) =
1

N

N∑
i=1

(Ŷi,1 − Ŷi,0 − τ̂ATE)
2

+
1

N

N∑
i=1

(
(KM (i))2 +KM (i)

)
V̂ (τ̂i|Xi, Zi). (25)

Variansen för den genomsnittliga behandlingse�ekten för behandlade skattas
genom

V̂ (τ̂ATT ) =
1

N1

N1∑
i=1

(
Ŷi,1 − Ŷi,0 − τ̂ATT

)2

+
1

N1

N1∑
i=1

(1− Zi)
(
(KM (i))2 −KM (i)

)
V̂ (τ̂ |Xi, Zi). (26)

2.4.2 Matchningskriterium

En viktig fråga rör avståndet mellan två individer från respektive behandlings-
grupp. När är individ i och individ j tillräckligt nära varandra med avseende på
bakgrundsvariablerna för att matchas med varandra? Optimalt kan tänkas vara
att hitta individer som har exakt samma värde på samtliga kovariater, detta
matchningskriterium benämns exact matching (Stuart, 2010). Det gör att det
inte krävs några justeringar av bakgrundsvariablerna eftersom balansen mellan
de två grupperna är optimerad (Imai, King & Stuart, 2008). Eftersom de �esta
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individer högst troligen kommer att skilja sig åt åtminstone delvis på några av
bakgrundsvariablerna innebär användandet av s.k. exakt matchning att de �es-
ta individer kommer att behöva plockas bort ur studien. Det kan medföra att
biasen i den skattade behandlingse�ekten faktiskt ökar (Rosenbaum & Rubin,
1985).

Vid fallet med endast ett kovariat så de�nieras den bästa matchningen som
den där avståndet mellan två individer minimeras med avseende på kovariatet.
Det är dock vanligare att vektorn med kovariater är betydligt mer högdimen-
sionerad. Eftersom exakt matchning ofta är svårgenomfört och riskerar bias hos
matchningsestimatorn så erbjuds istället andra dimensionsreducerade metoder
vid matchning.

Det �nns tre vanliga de�nitioner av avståndet mellan två individer. Låt
j ∈ {1, . . . , N} och Dij beteckna avståndet mellan individ i och individ j. I
Stuart (2010) listas de olika de�nitionerna som

1. Exakt matchning: Dij =

{
0, om Xi = Xj ,

∞, om Xi 6= Xj .

2. Mahalanobis avstånd: Dij = (Xi −Xj)
T
∑−1

(Xi −Xj), där
∑

-1 är den
inversa kovariansmatrisen.

3. Avstånd i propensity scores: Dij = |e(Xi)− e(Xj)|

Stuart (2010) listar även en fjärde metod, men som enbart är en variant av
punkt 3, nämligen avståndet i linjära propensity scores. När matchning görs
med vektornormen minimeras ||Xi−Xj ||, men oftast transformeras kovariater-
na först. Då är det vanligt att använda sig av Mahalanobis avstånd som gör att
det är uttrycket i punkt två som minimeras. Vid skattning av ATE så repre-
senterar

∑−1 den inversa kovariansmatrisen för den poolade behandlings- och
kontrollgruppen, och vid ATT den inversa kovariansmatrisen för kontrollgrup-
pen. Mahalanobis avstånd får dock precis som exakt matchning problem när
vektorn med bakgrundsvariabler växer sig större (Stuart, 2010).

Eftersom e(X) i regel skattas så kan kriteriet i punkt 3 istället uttryckas som
|ê(Xi) − ê(Xj)|. Som ett förtydligande exempel kan matchningsestimatorn vid
användande av exakt matchning för ett ögonblick betecknas som τx. Eftersom
det i denna uppsats studeras funktioner av X när propensity scores används
så skulle den studerade estimatorn kunna uttryckas som τe(f(x)). Detta inne-
bär att det är Dij = |ê(f(Xi) − ê(f(Xj)| som i denna uppsats används som
matchningskriterium.

3 Simulering

I denna simulering undersöks närmare hur matchningsestimatorerna ATE och
ATT påverkas av transformationer av kovariaterna med avseende på bias och
varians. Som ett specialfall kommer principalkomponenter att användas i de
fall då kovariaterna är starkt korrelerade med varandra. Matchning kommer
att göras med avseende på skattade propensity scores på grund av dess vida
användning inom tillämpad forskning. Modellerna kommer dessutom innehålla
e�ektskillnader vilket innebär att storleken på e�ekten av ett visst kovariat
tillåts variera mellan behandlade och kontroller. Exempelvis kan det tänkas att
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ett visst kovariat påverkar utfallet för både män och kvinnor, men olika mycket.
Dessa test genomförs med hjälp av simuleringar och där det tas 1000 stickprov
av storlek om 1000 enheter.

3.1 Simuleringsstudien

För den första simuleringen har tre variabler de�nieras,

X1 ∼ Uni(0, 2),

X2 ∼ Uni(3, 6),

X3 ∼ Uni(2, 3).

Det har även de�ninerats två utfallsvariabler som

Y1 = 2 + 5×X1 + 3×X2 − 7×X3 + ε1

och
Y0 = −3− 4×X1 + 2×X2 +X3 + ε0,

där

ε1 ∼ N(0, 1)

och

ε0 ∼ N(0, 1).

Låt sannolikheten att ges den aktiva behandlingen p = P (Z = 1) vara

1

1 + exp(3.5 + 0.5X1 − 1.45X2 +X3)
≈ 0.5

där

Z ∼ Bernoulli(p).

β-värdena −3.5, 0.5, −1.45 och 1 är valda så att det simulerade datat kommer
innehålla ungefär hälften av respektive behandlingsgrupp.

Eftersom det i denna simulering råder e�ektskillnader mellan behandlings-
och kontrollgruppen så är inte ATE lika med ATT. Så är däremot fallet när
e�ekten av varje kovariat är densamma på båda utfallsvariablerna. Under dessa
förutsättningar ges den sanna genomsnittliga behandlingse�ekten av di�erensen
mellan väntevärdet av de två utfallsvariablerna. Den sanna genomsnittliga be-
handlingse�ekten för behandlade erhålls enklast genom simulering av ett stort
stickprov och genom att utnyttja det asymptotiska resultaten av estimatorn.
Här har 10 000 enheter simulerats under 1000 replikat. Den sanna ATT som
givits av denna simulering är

τATT = E(Y1 − Y0|Z = 1) = −1.377. (27)
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3.1.1 PCA

I en sista simulering har principalkomponenter använts. Det har simulerats 1000
stickprov av storlek om 1000 enheter från en multivariat normalfördelning enligt

X ∼MVN
(
µ,
∑)

,

där

µ = (6, 7, 8)

och

∑
=

 1 0.7 −0.9
0.7 1 −0.8
−0.9 −0.8 1


och där

∑
representerar kovariansmatrisen. Det har för varje stickprov extra-

herats principalkomponenter. Som framgår av matrisen så råder hög korrelation
mellan variablerna.

3.1.2 Estimatorerna i simuleringsstudien

De egenskaper för matchningsestimatorn som presenteras i resultaten är bi-
as, det standardfel som Abadie och Imbens (2006) föreslår som skattning för
standardavvikelsen, skattad standardavvikelse skattat enligt nedan och mean
square error (MSE). I resultaten ges även ett p-värde tillhörande hypotestestet
att matchningsestimatorns bias är lika med noll.

Om τ̂ATE och τ̂ATT skattas genom ekvationerna i (22) och (23) så skattas
biasen för ATE och ATT genom

B(τ̂ATE) =
1

1000

1000∑
i=1

τ̂ATE, i − τATE (28)

och

B(τ̂ATT ) =
1

1000

1000∑
i=1

τ̂ATT, i − τATT , (29)

där i representerar de 1000 replikat som simulerats. Standardavvikelsen för
matchningsestimatorerna skattas genom

S(τ̂ATE) =

√∑1000
i=1

(
τ̂ATE, i − 1

1000

∑1000
i=1 τ̂ATE, i

)2
1000− 1

(30)

och

S(τ̂ATT ) =

√∑1000
i=1

(
τ̂ATT, i − 1

1000

∑1000
i=1 τ̂ATT, i

)2
1000− 1

. (31)

Slutligen skattas MSE genom

MSE(τ̂ATE) = S(τ̂ATE)
2 +B(τ̂ATE)

2 (32)
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och

MSE(τ̂ATT ) = S(τ̂ATT )
2 +B(τ̂ATT )

2. (33)

För p-värden utnyttjas resultaten som följer av centrala gränsvärdessatsen att

B(τ̂ATE)− 0

S(τ̂ATE)
∼

approx.
N(0, 1)

och

B(τ̂ATT )− 0

S(τ̂ATT )
∼

approx.
N(0, 1).

I simuleringarna används R-paketet Matching för att skatta matchningsestima-
torerna. För varje replikat genereras en skattad genomsnittlig kausal e�ekt och
för resultaten så har ett medelvärde över samtliga replikat använts.

3.2 Resultat

Nedan följer resultaten av den simuleringsstudie som genomförts. Resultaten
för skattningarna av ATE och ATT presenteras i enskilda tabeller där samt-
liga transformationer jämförs med varandra, undantaget principalkomponent-
transformationen. Eftersom principalkomponenterna skapades under en separat
simulering, tagna från en annan fördelning och under en utformning där hög kor-
relation råder mellan kovariaterna så jämförs dessa resultat med resultaten från
samma simulering när inga kovariattransformationer gjordes. Samtliga resultat
är avrundade till tre decimaler.

3.2.1 Skattning av ATE och ATT vid förekomst av e�ektskillnader

I tabell 1 redovisas resultatet från simuleringen där ATE skattats. Nedan ges
biasen för matchningsestimatorn av ATE (Bias) som skattats enligt uttrycket i
(28), standardfelet (SE) som skattats enligt uttrycket i (25), standardavvikelsen
(S) som skattats enligt estimatorn i (30) och mean square error (MSE) skattat
enligt estimatorn i (32). I tabellen ges även ett p-värde tillhörande hypotestestet
att matchningsestimatorns bias är lika med noll.

Tabell 1: Skattning av ATE

Bias SE S MSE P − värde
Ingen transformation −0.145 0.300 0.287 0.103 < 3× 10−57

Standardisering −0.076 0.301 0.296 0.094 < 3× 10−16

Logaritmering 0.102 0.296 0.292 0.096 < 3× 10−28

Interaktionstermer −0.021 0.304 0.257 0.066 0.008

Av tabell 1 framgår att biasen är som minst när interaktionstermer används
men även att samtliga transformationer inklusive interaktionstermerna medför
en reducerad bias i jämförelse med när ingen transformation görs. Den logarit-
miska transformationen är den enda transformation som minskar standardfelet.
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Den skattade standardavvikelsen är som minst när interaktionstermer används,
det är dessutom inga av de andra transformationerna som lyckas att reducera
den skattade standardavvikelsen. Det kan även noteras att Abadie och Imbens
standardfel och den skattade standardavvikelsen är nära varandra för samtliga
funktioner av kovariatvektorn, men att standardfelet samtidigt skattas som stör-
re för samtliga kovariattransformationer. Av tabell 1 framgår också att samtliga
tre transformationer reducerar MSE, och att användandet av interaktionstermer
reducerar MSE mest. Som synes så är även biasen för samtliga transformationer
statistiskt signi�kanta.

I tabell 2 presenteras resultaten av simuleringen där ATE skattats och där
kovariaterna transformerats till principalkomponenter. Resultaten utvärderas
enligt samma kriterier som resultaten presenterade i tabell 1.

Tabell 2: Skattning av ATE vid användande av principalkomponenter

ATE Bias SE S MSE P − värde
Ingen transformation −0.378 1.162 0.772 0.739 < 3× 10−54

PCA −0.378 1.162 0.772 0.739 < 3× 10−54

Först kan konstateras att bias, standardfel, standardavvikelse och således även
MSE är avsevärt större i jämförelse med resultaten i tabell 1. Av tabell 2 framgår
även att användandet av principalkomponenter genererar exakt samma resul-
tat som när kovariaten inte transformeras alls. Detta torde förklaras av att
ordningen mellan observationerna kvarstår och samma individer även med prin-
cipalkomponenter matchas med varandra. Detta resultat innebär att den ur-
sprungliga korrelationen fortfarande påverkar matchningsestimatorn trots prin-
cipalkomponenternas ortogonala egenskaper.

I tabell 3 presenteras resultaten från simuleringen där ATT skattats. Ne-
dan ges den approximativa biasen för matchningsestimatorn ATT (Bias), stan-
dardfelet för simuleringen (SE), den skattade standardavvikelsen (S) och mean
square error (MSE).

Tabell 3: Skattning av ATT

ATT Bias SE S MSE P − värde
Ingen transformation −0.032 0.376 0.335 0.113 0.002
Standardisering −0.015 0.376 0.329 0.108 0.146
Logaritmering 0.118 0.374 0.334 0.134 < 3× 10−27

Interaktionstermer −0.012 0.379 0.316 0.1 0.243

Av tabell 3 framgår att biasen minskas när kovariaterna standardiseras och när
interaktionstermer används, men inte när kovariaterna logaritmeras. För model-
len med standardiserade kovariater samt modellen med interaktionstermer så är
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biasen dessutom inte statistiskt signi�kant. Abadie och Imbens skattade stan-
dardfel är även här större för samtliga transformationer i jämförelse med den
skattade standardavvikelsen. Det är endast vid användande av interaktionster-
mer som standardfelet blir större. Gällande den skattade standardavvikelsen så
reduceras den för samtliga kovariattransformationer, av tabell 3 framgår dock
att endast standardisering och användande av interaktionstermer minskar MSE.

I tabell 4 presenteras resultatet av simuleringen där ATT skattats och där
principalkomponenter använts. Resultaten utvärderas enligt samma kriterier
som i tabell 3.

Tabell 4: Skattning av ATT vid användade av principalkomponenter

ATT Bias SE S MSE P − värde
Ingen transformation 0.021 1.338 0.836 0.699 0.418
PCA 0.021 1.338 0.836 0.699 0.418

I tabell 4 framgår precis som i tabell 2 att bias, standardfel, skattad standar-
davvikelse, MSE och p-värde är desamma för när ingen kovariattransformation
genomförs och när de transformeras till principalkomponenter. Biasen är liten
och inte heller statistiskt signi�kant. Här som i samtliga tidigare fall så skattas
standardfelet större i jämförelse med den skattade standardavvikelsen. I jäm-
förelse med tidigare simuleringar kan dessa resultat uttydas som att biasen är
liten men spridningen är relativt stor.

4 Skattning av e�ekten av psoriasisläkemedel

I detta avsnitt ges en presentation av PsoReg-registret följt av en resultatdel för
den jämförelse som gjorts på två behandlingar av psoriasis.

4.1 Presentation av PsoReg

Datat från det nationella kvalitetsregistret PsoReg har distribuerats av Marcus
Schmitt-Egenolf, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
enheten för dermatologi och venereologi vid Umeå universitet samt registerhål-
lare, och David Hägg, doktorand vid samma enhet. Prevalensen för psoriasis i
Sverige är 2-3 % och registret, som startades 2007, har bland annat satt i upp-
gift att utvärdera de nya systemiska behandlingar som inträtt på marknaden
de senaste åren. Registret innehåller cirka 65 % av samtliga individer i Sverige
som ges systembehandling mot psoriasis, och eftersom systembehandling med-
för potentiella risker för patienterna är individer som är aktuella för denna typ
av behandling och de som redan idag ges systembehandling av särskilt intresse
för registret (Socialstyrelsen, 2014).

De vanligaste behandlingarna i registret är Etanercept och Metotrexat, och
det är också dessa två behandlingar som i uppsatsen kommer att jämföras.
Etanercept är en biologisk behandling och Metotrexat, som är den i registret
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mest förekommande, är en konventionell systembehandling. Kostnaden för en
biologisk behandling är både dyr och en relativt ny metod för behandling av pso-
riasis (Socialstyrelsen, 2014) varför jämförelser mellan biologiska behandlingar
och konventionella är av intresse att genomföra.

Insättnings- och uttagsgränser har behövt sättas för att kunna göra mer rätt-
visa jämförelser; en jämförelse mellan en individ som varit under behandling i
sex månader och en individ som behandlats i 5 år riskerar vara missvisande.
Gränserna har därför satts till 12 och 52 veckor, den undre gränsen motiveras
av att en behandling rent generellt avbryts efter 12 veckor om förbättring ej
uppnåtts och den övre gränsen har satts med hänsyn till genomsnittlig behand-
lingstid i registret. Metotrexat ges både i tablettform och genom spruta men
det har i denna uppsats inte gjorts någon skillnad på. Vid datauttaget så be-
stod materialet av 4426 patienter, den yngsta är 2 år, den äldsta är 97 år och
medelåldern i registret är 55.95 år.

4.2 Resultat

I tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för utfallsvariabeln PASI där två grup-
per jämförs; samtliga individer i registret oavsett behandling och behandlings-
längd, samt den grupp som givits antingen Metotrexat eller Etanercept och som
har en behandlingstid mellan 12-52 veckor. PASI bestäms som tidigare sagt av
en läkare efter patientbedömning och är ett index mellan 0-72 där ett allt högre
PASI innebär en allt större utsatthet för psoriasis.

Tabell 5: Deskriptiv statistik över PASI

Hela registret Studerad grupp

Min. 0 0
1:a kvartilen 1.8 2.6
Median 4 5.1

Medelvärde 5.852 6.836
3:e kvartilen 7.9 9.5

Max. 67.8 58.7

Eftersom PASI sträcker sig mellan 0-72 så framgår av tabell 5 att de �esta
individer i grupp 2 har relativt låga värden på PASI, men det gäller även för
individerna i registret som stort. Den grupp som i denna uppsats studeras har
dock för utfallsvariabeln högre första kvartil, median, medelvärde och tredje
kvartil i jämförelse med hela registret. Den individ med högst PASI i registret
åter�nns däremot inte i den studerade gruppen.

Innan den skattade behandlingse�ekten av Metotrexat relativt Etanercept
presenteras så undersöks hur kovariaterna balanserar mellan behandlingsgrup-
perna. I tabell 6 redovisas medelvärdena för samtliga kovariater som använts i
den skattade PS-modellen, före och efter matchning. Detta är ett sätt att kon-
trollera balansen i datat efter matchningen; skillnaden i medelvärden mellan
behandlingsgrupperna för varje kovariat efter matchning ska ha minskat, och
ligga nära varandra. Individernas ålder är mätt i år, �Kön� är en indikatorvari-
abel som är lika med ett om individen är man och noll om kvinna, individernas
vikt är mätt i kilogram och deras längd är mätt i centimeter, �Rökare� är en
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indikatorvariabel lika med ett om individen röker och noll annars och �Psoriasis-
Mamma� och �PsoriasisPappa� är indikatorvariabler lika med ett om individens
mamma respektive pappa har psoriasis och noll annars.

Tabell 6: Balansen i datat

Ålder Före matchning Efter matchning
Medelvärde behandlade 55.814 55.452
Medelvärde kontroller 53.925 54.636
P-värde 0.03 0.06

Kön
Medelvärde behandlade 0.572 0.583
Medelvärde kontroller 0.638 0.561
P-värde 0.024 0.101

Vikt
Medelvärde behandlade 84.281 84.966
Medelvärde kontroller 88.584 84.782
P-värde < 0.001 0.599

Längd
Medelvärde behandlade 173.41 173.75
Medelvärde kontroller 174.66 173.09
P-värde 0.042 0.017

Rökare
Medelvärde behandlade 0.272 0.271
Medelvärde kontroller 0.269 0.269
P-värde 0.927 0.903

PsoriasisMamma
Medelvärde behandlade 0.141 0.147
Medelvärde kontroller 0.15 0.165
P-värde 0.697 0.122

PsoriasisPappa
Medelvärde behandlade 0.215 0.209
Medelvärde kontroller 0.189 0.24
P-värde 0.264 0.011

Som framgår av tabell 6 så har skillnaden i medelvärde minskat för kovariaterna
Ålder, Kön, Vikt och Längd, men för de övriga kovariaterna så har skillnaden
i medelvärde ökat till följd av matchningen. P-värdena tillhör t-test som ut-
förts och dessa visar att behandlingsgrupperna gällande kovariaterna Längd
och PsoriasisPappa är signi�kant åtskiljda. Med anledning av detta så har de
transformationer som användes i simuleringsstudien även använts för de kon-
tinuerliga variablerna i detta datamaterial för att försöka förbättra balansen.
Balansen är som bäst när det inte föreligger någon skillnad i medelvärde mellan
behandlingsgrupperna för respektive kovariat. I detta fall optimeras balansen
när kovariatet Längd logaritmeras och när en interaktionsterm av PsoriasisPap-
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pa och Kön inkluderas i PS-modellen. Även antagande 2 har kontrollerats och
är uppfyllt vilket gör att analysen kan fortsätta.

När ATE skattats så har samtliga kovariattransformationer använts i fem
olika PS-modeller, dessutom har en sjätte PS-modell använts där den modell
som balanserade behandlingsgrupperna bäst använts. Resultatet av denna jäm-
förelse innehåller därför sex olika skattningar av ATE. I tabell 7 presenteras
skattningarna av de genomsnittliga behandlingse�ekterna av Metotrexat rela-
tivt Etanercept för individer i PsoReg med behandlingstider mellan 12-52 vec-
kor.

Tabell 7: Resultat för jämförelsen mellan läkemedel

Transformation ATE SE

Ingen −2.610 0.51
Standardisering −2.610 0.51
Logaritmering −3.111 0.50
Interaktionstermer −3.275 0.53
PCA −2.610 0.51
Modell med bäst balans −3.044 0.51

Resultaten i tabell 7 är entydiga; den genomsnittliga behandlingse�ekten av
Metotrexat relativt Etanercept är negativ. Storleken på den skattade genom-
snittliga skillnaden mellan behandlingarna skiljer sig dock åt. Av tabell 7 fram-
går av de presenterade standardfelen att samtliga skattade genomsnittliga be-
handlingse�ekter är statistiskt signi�kanta, men eftersom den nya modellen är
den modell som uppvisar bäst balans mellan behandlingsgrupperna så är också
dess skattning av ATE den som är närmast den sanna, okända genomsnittliga
behandlingse�ekten. Av tabell 7 framgår även att en modell utan kovariattrans-
formationer, en modell med standardiserade kovariater och en modell där princi-
palkomponenter används, genererar samma skattade ATE. Likheten mellan det
skattade ATE med en modell utan kovariattransformationer och med en modell
med principalkomponenter är därmed i enlighet med vad som kunde slås fast
i simuleringsstudien. Om den modell med bäst balans används i den skattade
PS-modellen så tolkas resultatet som att PASI minskar med i genomsnitt drygt
3 enheter mer när Etanercept används istället för Metotrexat vid behandling av
psoriasis, givet en behandlingsperiod om 12-52 veckor.

5 Diskussion

När propensity scores används som matchningskriterium så väcks frågor om
hur modellen som skattar dessa ska uttryckas. I tidigare studier har fokus legat
på egenskaperna för skattade propensity scores samt vilka kovariater som PS-
modellen ska innehålla. Det �nns dock en avsaknad av studier som undersöker
hur kovariaterna bör uttryckas. Det har därför varit motiverat att undersöka
huruvida kovariattransformationer påverkar matchningsestimatorn med avse-
ende på bias och varians och uppsatsen har därför bidragit med jämförelser
av olika transformationers påverkan på matchningsestimatorn med avseende på
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dessa egenskaper. Resultaten från simuleringsstudierna bidrar dessutom till dis-
kussionen gällande den inverkan som kovariaterna har på matchningsestimatorn
när det föreligger stark korrelation mellan dem. Eftersom det i tidigare studier
visats att korrelation påverkar matchningsestimatorn så är det av intresse att
�nna ett sätt att korrigera för det. Användandet av principalkomponenter kan
på förhand ses som ett rimligt alternativ då dessa är en uppsättning nya vari-
abler som är helt okorrelerade med varandra. Resultatet att de genererar precis
lika stor bias och varians som när de korrelerade kovariaterna används är därför
mycket intressant. Både bias och varians blev dessutom nämnvärt större när det
förelåg stark korrelation i jämförelse med när det inte gjorde det.

Sett till resultaten i denna uppsats så är samtliga av de använda transfor-
mationerna möjliga metoder för att minska biasen när ATE skattas, ska ATT
skattas så minskar biasen av standardiserade kovariater och användande av in-
teraktionstermer. Om MSE används för att utvärdera det bästa utttryckssättet
av kovariaterna så är användandet av interaktionstermer det bästa alternativet,
men även logaritmering som transformation minskar MSE. För framtida studier
vore det intressant att se vad man ska göra när det föreligger stark korrelation
mellan kovariaterna.

Uppsatsen har dessutom på uppdrag av kvalitetsregistret PsoReg genom-
fört en jämförelse mellan två av behandlingarna i registret. En konventionell
systembehandling med Metotrexat har därför jämförts med den biologiska be-
handlingen Etanercept. Registret är förhållandevis nytt och det råder en avsak-
nad av tidigare, liknande studier på datamaterialet. Trots denna studie så �nns
det därför ett �ertal intressanta frågor att undersöka med datat. Ett exempel
vore att jämföra varje behandlings e�ekt relativt ingen behandling alls för att se
hur stor e�ekten av varje enskild behandling är relativt ingen behandling alls.
Detta är särskilt motiverat bland de biologiska behandlingarna med tanke på
att deras årskostnad per patient är väldigt hög. Resultaten för denna jämförelse
visade att den biologiska behandingen Etanercept i genomsnitt minskar nivån
på PASI mer än vad den konventionella systembehandlingen Metotrexat gör.
Ett problem med jämförelsen som gjorts är att det var betydligt �er individer
som givits Metotrexat, både inom det givna tidsintervallet och i registret som
stort.

Denna uppsats har fokuserat på matchning med propensity scores, därför vo-
re det intressant att prova andra matchningsmetoder på PsoReg-datat och jäm-
föra vilken matchningsmetod som för registret minimerar variansen hos match-
ningsestimatorn. Ett problem med den jämförelse som gjorts ligger i att PASI-
måttet inte är kontinuerligt men ändå behandlats som om det vore det. Att
därför använda sig att något annat mått skulle därför främja framtida studier.
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7 Appendix

7.1 R-kod

För nedanstående kod krävs R-paketet Matching.

#Ingen t rans fo rmat ion
n <− 1000
a <− matrix ( nrow=n , nco l=5)
s ink (" Ingen . t rans fo rmat ion1 . txt " , append=TRUE)
cat (" i e s t . ate se . ate e s t . a t t se . a t t " , "\n")
f o r ( i in 1 : n )
{
x1 <− r un i f (n , 0 , 2 )
x2 <− r un i f (n , 3 , 6 )
x3 <− r un i f (n , 2 , 3 )
e0 <− rnorm (n , 0 , 1 )
e1 <− rnorm (n , 0 , 1 )
Yt <− 2+5∗x1+3∗x2−7∗x3+e0
Yc <− −3−4∗x1+2∗x2+x3+e1
p <− 1/(1+exp (3 .5+0.5∗ x1−1.45∗x2+x3 ) )
Z <− rbinom (n , 1 , p)
Y <− i f e l s e (Z==1, Yt , Yc)
glm1 <− glm (Z~x1+x2+x3 , fami ly=binomial ( l o g i t ) )
R <− p r ed i c t ( glm1 , type="response ")
ATE <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R, M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R, M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
a [ i , 1 ] <− ATE$est
a [ i , 2 ] <− ATE$se
a [ i , 3 ] <− ATT$est
a [ i , 4 ] <− ATT$se
cat ( i , " " , a [ i , 1 ] , " " , a [ i , 2 ] , " " , a [ i , 3 ] , " " , a [ i , 4 ] , "\n")
}
s ink ( )

#Standard i s e r i ng
o <− matrix ( nrow=1000 , nco l=5)
s ink (" Standard i s e r ing1 . txt " , append=TRUE)
cat (" i e s t . ate se . ate e s t . a t t se . a t t " , "\n")
n <− 1000
f o r ( i in 1 : n )
{
x1 <− r un i f (n , 0 , 2 )
x2 <− r un i f (n , 3 , 6 )
x3 <− r un i f (n , 2 , 3 )
e0 <− rnorm (n , 0 , 1 )
e1 <− rnorm (n , 0 , 1 )
Yt <− 2+5∗x1+3∗x2−7∗x3+e0
Yc <− −3−4∗x1+2∗x2+x3+e1
p <− 1/(1+exp (3 .5+0.5∗ x1−1.45∗x2+x3 ) )
Z <− rbinom (n , 1 , p )
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Y <− i f e l s e (Z==1, Yt , Yc)
glm11 <− glm (Z~I ( ( x1−mean( x1 ) )/ sd ( x1))+ I ( ( x2−mean( x2 ) )/ sd ( x2 ) )
+I ( ( x3−mean( x3 ) )/ sd ( x3 ) ) , f ami ly=binomial ( l o g i t ) )
R11 <− p r ed i c t ( glm11 , type="response ")
ATE11 <− Match (Y=Y, Tr=Z , X=R11 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT11 <− Match (Y=Y, Tr=Z , X=R11 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
o [ i , 1 ] <− ATE11$est
o [ i , 2 ] <− ATE11$se
o [ i , 3 ] <− ATT11$est
o [ i , 4 ] <− ATT11$se
cat ( i , " " , o [ i , 1 ] , " " , o [ i , 2 ] , " " , o [ i , 3 ] , " " , o [ i , 4 ] , "\n")
}
s ink ( )

#Logar i tmer ing
e <− matrix ( nrow=1000 , nco l=5)
s ink (" Logar i tmer ing1 . txt " , append=TRUE)
cat (" i e s t . ate se . ate e s t . a t t se . a t t " , "\n")
n <− 1000
f o r ( i in 1 : n )
{
x1 <− r un i f (n , 0 , 2 )
x2 <− r un i f (n , 3 , 6 )
x3 <− r un i f (n , 2 , 3 )
e0 <− rnorm (n , 0 , 1 )
e1 <− rnorm (n , 0 , 1 )
Yt <− 2+5∗x1+3∗x2−7∗x3+e0
Yc <− −3−4∗x1+2∗x2+x3+e1
p <− 1/(1+exp (3 .5+0.5∗ x1−1.45∗x2+x3 ) )
Z <− rbinom (n , 1 , p)
Y <− i f e l s e (Z==1, Yt , Yc)
lnx1 <− l og ( x1 )
lnx2 <− l og ( x2 )
lnx3 <− l og ( x3 )
glm5 <− glm (Z~lnx1 +lnx2+lnx3 , fami ly=binomial ( l o g i t ) )
R5 <− p r ed i c t ( glm5 , type="response ")
ATE5 <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R5 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT5 <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R5 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
e [ i , 1 ] <− ATE5$est
e [ i , 2 ] <− ATE5$se
e [ i , 3 ] <− ATT5$est
e [ i , 4 ] <− ATT5$se
cat ( i , " " , e [ i , 1 ] , " " , e [ i , 2 ] , " " , e [ i , 3 ] , " " , e [ i , 4 ] , "\n")
}
s ink ( )

#In t e rak t i on s t e rmer
q <− matrix ( nrow=1000 , nco l=5) s ink (" In t e r ak t i on1 . txt " , append=TRUE)
cat (" i e s t . ate se . ate e s t . a t t se . a t t " , "\n") f o r ( i in 1 :1000)
{

31



x1 <− r un i f (1000 ,0 ,2 )
x2 <− r un i f (1000 ,3 ,6 )
x3 <− r un i f (1000 ,2 ,3 )
e0 <− rnorm (1000 ,0 ,1 )
e1 <− rnorm (1000 ,0 ,1 )
Yt <− 2+5∗x1+3∗x2−7∗x3+e0
Yc <− −3−4∗x1+2∗x2+x3+e1
p <− 1/(1+exp (3 .5+0.5∗ x1−1.45∗x2+x3 ) )
Z <− rbinom (1000 ,1 , p )
Y <− i f e l s e (Z==1, Yt , Yc)
glm20 <− glm (Z~x1+x2+x3+x1∗x2+x1∗x3+x2∗x3 , fami ly=binomial ( l o g i t ) )
R20 <− p r ed i c t ( glm20 , type="response ")
ATE20 <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R20 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT20 <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R20 , M=1, r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
q [ i , 1 ] <− ATE20$est
q [ i , 2 ] <− ATE20$se
q [ i , 3 ] <− ATT20$est
q [ i , 4 ] <− ATT20$se
cat ( i , " " , q [ i , 1 ] , " " , q [ i , 2 ] , " " , q [ i , 3 ] , " " , q [ i , 4 ] , "\n")
}
s ink ( )

#Princ ipalkomponenter
n <−1000
m1 <− numeric (0 )
m2 <− numeric (0 )
m3 <− numeric (0 )
m4 <− numeric (0 )
m. pcr1 <− numeric (0 )
m. pcr2 <− numeric (0 )
m. pcr3 <− numeric (0 )
m. pcr4 <− numeric (0 )
mu <− c (6 , 7 , 8 )
Sigma <− matrix ( c (1 ,0 .7 , −0 .9 ,0 .7 ,1 , −0 .8 , −0 .9 , −0 .8 ,1) , nco l = 3)
s ink ("PCR−ATT. txt " , append=TRUE)
cat (" i e s t . attX se . attX e s t . attPCR se . attPCR" , "\n")
f o r ( i in 1 :1000)
{
data1 <− MASS : : mvrnorm(n , mu, Sigma )
x1<−data1 [ , 1 ]
x2<−data1 [ , 2 ]
x3<−data1 [ , 3 ]
e0 <− rnorm (n , 0 , 1 )
e1 <− rnorm (n , 0 , 1 )
Yt <− 2+5∗x1+3∗x2−7∗x3+e0
Yc <− −3−4∗x1+2∗x2+x3+e1
p <− 1/(1+exp (3 .5+0.5∗ x1−1.5∗x2+0.5∗x3 ) )
Z <− rbinom (n , 1 , p )
Y <− i f e l s e (Z==1, Yt , Yc)
pc . cr<−princomp ( data1 , cor=FALSE)
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PC<−pc . c r $ s c o r e s
PC1<−pc . c r $ s c o r e s [ , 1 ]
PC2<−pc . c r $ s c o r e s [ , 2 ]
PC3<−pc . c r $ s c o r e s [ , 3 ]
glm . ps . t rue <− glm (Z~x1+x2+x3 , fami ly=binomial ( l o g i t ) )
R. ps . t rue <− p r ed i c t ( glm . ps . true , type="response ")
glm10 <− glm (Z~PC1+PC2+PC3, fami ly=binomial ( l o g i t ) )
R10 <− p r ed i c t ( glm10 , type="response ")
datat<−as . data . frame ( cbind ( x1 , x2 , x3 ,Y, Z ,R. ps . true , p , R10 ) )
ATE10 <− Match (Y=Y, Tr=Z , X=R. ps . true , M=1,
r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT10 <− Match (Y=Y, Tr=Z , X=R. ps . true , M=1,
r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
ATE10 .PCR <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=datat$R10 , M=1,
r ep l a c e=TRUE, estimand="ATE")
ATT10 .PCR <− Match(Y=Y, Tr=Z , X=R10 , M=1,
r ep l a c e=TRUE, estimand="ATT")
m1[ i ] <− ATE10$est
m2[ i ] <− ATE10$se
m3[ i ] <− ATT10$est
m4[ i ] <− ATT10$se
m. pcr1 [ i ] <− ATE10 . PCR$est
m. pcr2 [ i ] <− ATE10 . PCR$se
m. pcr3 [ i ] <− ATT10 . PCR$est
m. pcr4 [ i ] <− ATT10 . PCR$se
cat ( i , " " , m3[ i ] , " " , m4[ i ] , " " , m. pcr3 [ i ] , " " , m. pcr4 [ i ] , "\n")
}
s ink ( )
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