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Sammanfattning 
 

I experimentella studier och observationsstudier så antar vi ofta att behandlingen en 
försöksperson får inte påverkar utfallet för någon annan försöksperson. Detta samspel 
mellan försökspersoner kallas interferens. I den här uppsatsen undersöktes interferens 
med hjälp av simulering, och de konsekvenser det kan få att inte ta hänsyn till det. För att 
göra detta skapades ett antal grupper där varje individ tilldelades ett antal kontakter inom 
gruppen, vilket vi kallar ett socialt nätverk. I dessa nätverk delades behandlingar ut 
slumpmässigt. Utifrån fördefinierade effekter för direkt och indirekt exponering av en 
behandling analyserades hur olika metoders skattningar av behandlingarnas effekt 
presterar, samt för- och nackdelar med varje metod. Genom att göra detta har vi visat hur 
felaktiga skattningar kan bli, om man inte tar hänsyn till interferens. 
 
 

Abstract 
 

Title: Interference in known and unknown networks 
 
In experimental-, and observational studies we often assume that the treatment of one 
participant has no effect on the outcome of the treatment for another participant. This 
effect is called interference. In this essay we have studied interference by using computer 
simulations, and the potential consequences of dismissing the existence of interference. 
To do this we have created groups of individuals, where every individual will be assigned 
a number of contacts within the group, also called a social network. Then treatments was 
assigned randomly in those networks.  Based on predefined effects of direct and indirect 
exposure to a treatment we have analyzed how different methods perform when 
estimating those effects. We have also evaluated the pros and cons of the different 
methods. By doing this we have shown how wrong the estimations of causal inference can 
get when ignoring the effects of interference. 
 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

I medicinska försök och även andra studier antas oftast att försökspersoner inte har 
någon påverkan på varandra. I flera fall stämmer inte detta. Vi har i den här uppsatsen 
visat varför det kan vara viktigt att ta hänsyn till den påverkan försökspersoner har på 
varandra i medicinska försök, också kallat interferens. Om man struntar i interferens kan 
slutsatserna som dras från försöket bli missvisande, till exempel kan läkemedlet i ett 
medicinskt försök se ut att fungera när det i själva verket är verkningslöst.  
Undersökningen gjordes genom datorsimuleringar som upprepades 1000 gånger för att 
undvika missvisande resultat som endast beror på slumpen. Simuleringen gjordes genom 
att skapa grupper av personer med inbördes relationer inom gruppen, som vi kallar 
sociala nätverk. I de sociala nätverken har ett antal personer tilldelats en behandling. 
Sedan undersöktes de sociala nätverken som skapats med olika statistiska metoder. Vissa 
metoder tar hänsyn till interferens, andra gör det inte. Analysen resulterade i ett flertal 
situationer där felaktiga slutsatser drogs när antaganden om avsaknad av interferens 
gjorts. 
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1.      Inledning 

Kausal inferens innebär att man undersöker förändringen i ett utfall som sker då en 
individ får någon form av behandling (Morgan och Winship, 2007). Behandlingen kan 
innefatta vaccin mot en smittsam sjukdom, någon form av utbildning, olika 
rehabiliteringsformer efter en skada, eller något annat. Som en följd av dessa 
behandlingar kan utfallet vara antalet personer som insjuknar, resultat på ett prov, hur 
väl rehabiliterad en skada blir, eller något annat. 
 
Ofta i studier görs ett antagande om att den kontakt som försökspersoner har med 
varandra inte har någon påverkan på resultatet (Rubin 1980). Detta antagande kan vara 
uppfyllt men det är också troligt att så inte är fallet, alltså att den interaktion som 
försökspersoner har med varandra har en påverkan på resultatet. Den påverkan benämns 
som interferens och kan vara ett stort problem i vissa studier, exempelvis Sampaio m.fl. 
(2012) och Rahmqvist m.fl. (2014). Interferens kan orsaka att vi inte ser effekten av en 
behandling trots att behandlingen har en effekt. Interferensproblemet kan finnas i både 
observationsstudier och experimentella studier.  
 
Ett exempel där interferens kan existera är vaccinering mot en smittsam sjukdom. Då görs 
ofta ett antagande om att en vaccinerad individ inte påverkar risken att bli sjuk hos en 
annan individ som är ovaccinerad. Det kan dock finnas en påverkan om individerna har 
kontakt med varandra. Risken att bli sjuk för den icke vaccinerade bör vara mindre ifall 
att individen endast har kontakt med andra som har fått vaccin i jämförelse mot om 
individen har kontakt med endast individer som inte är vaccinerade. Några exempel från 
faktiska studier av interferensproblemet följer. En attitydsstudie där föräldrarna till 
elever i förskolan kunde prova på ett föräldraprogram som kallas ”Triple P” vilket står för 
”Positive Parenting Program”. Triple P ska förbättra barnens beteende och attityder. Där 
observerades ett möjligt samband mellan beteendet hos barn och hur ändringar i 
beteendet påverkar andra barn som de leker med (Sampaio m.fl. 2012; Lundin och 
Karlsson 2014; Rahmqvist m.fl. 2014). Sobel (2006) beskrev hur införandet av rådgivning 
och så kallade ”housing vouchers” inom bostadsområden i USA kunde hjälpa familjer att 
flytta till bättre områden. Detta för att förbättra faktorer som till exempel barnens 
skolbetyg. Sobel (2006) yrkade då för att när familjer som fått behandling planerar att 
flytta kommer även deras kontakter från samma område övertalas att flytta till bättre 
områden. Hong och Raudenbush (2006) gjorde en studie om effekten av att behöva gå om 
förskolan med avseende på läs- och mattekunskaper. Där studerade de även skillnaderna 
i effekten av att inte behöva gå om för skolor med högre andel kvarhållna elever jämfört 
med skolor som har lägre andel kvarhållna elever. Interferensen i det här fallet kommer 
från att varje elevs provresultat påverkas av hur stort antal kvarhållna elever de delar 
klass med. Crépon m.fl (2012) studerade effekten av en arbetsmarknadsinsats på unga 
högutbildade arbetssökande i Frankrike. De fann då att arbetsmarknadsinsatsen ökade 
chansen att få jobb för de deltagande, men sänkte chansen att få jobb för de som inte fick 
delta.  
 
Exemplen ovan visar att interferens kan finnas inom många områden. Syftet med vår 
uppsats är att belysa interferensproblemet med hjälp av simulering och lyfta fram varför 
det är viktigt att ha det i åtanke vid genomförandet av studier. 
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Det har gjorts några typer av modeller för att studera interferens. Uppsatsen kommer 
fokusera på två av dessa. En av modellerna använder grupper av individer med inbördes 
kontakter inom gruppen, kallat sociala nätverk, för skattning av kausala effekter och är 
skapad av Aronow och Samii (2013). Modellen bygger på att man känner till nätverket 
och alla relationer mellan individerna inom nätverket. Med hjälp av detta kan direkta och 
indirekta effekter av en behandling skattas. Den andra modellen för skattning av direkta 
och indirekta effekter av en behandling är skapad av Hudgens och Halloran (2008). 
Modellen bygger på att man har tillgång till ett antal sociala nätverk. Relationerna inom 
nätverken behöver inte vara kända men det får inte finnas någon relation mellan de olika 
nätverken. Sedan skattas de direkta och indirekta effekterna av en behandling genom att 
jämföra nätverken med varandra.  
 
I kapitel 2 beskrivs de modeller som vanligtvis använts för kausal inferens, det vill säga 
när avsaknad av interferens har antagits, samt modellerna av Aronow och Samii (2013) 
och Hudgens och Halloran (2008) för skattning av direkta och indirekta effekter av 
behandlingar. Kapitel 3 beskriver de olika simuleringar vi har baserat vårt arbete på. 
Resultaten av simuleringar av de olika modelltyperna presenteras i kapitel 4 och 
diskuteras i kapitel 5. 
 

2. Modell 

I kapitlet presenteras de olika modellerna för kausal inferens. En modell där ett antagande 
om ingen interferens tas samt två modeller som tar hänsyn till interferens. 
 

2.1 Rubins modell  

Kausal inferens innebär att man studerar förändringen av ett utfall när en individ utsätts 
för en behandling. Till exempel hur sannolikheten att bli sjuk förändras då en individ 
vaccineras. Den vanligaste användningen av detta är baserat på den så kallade “Rubins 
modell”. Vi använder oss av en version av modellen skapad av Holland (1986). Modellen 
baseras på en population där enskilda individer indexeras med j. Antalet individer som 
deltar i försöket betecknas med M. Dessa individer tilldelas sedan slumpvis en behandling 
Z. I fallet med en behandlingstyp innebär det att de antingen exponeras för en behandling 
(𝑍𝑗 = 1) eller tillhör kontrollgruppen (𝑍𝑗 = 0). Att tillhöra kontrollgruppen innebär att 

personen inte får en aktiv behandling, vilket kan innebära att inte få behandling, få 
placebobehandling eller liknande. Då kallas antalet personer i behandling-, och 
kontrollgruppen för 𝑚𝑍=1 , respektive 𝑚𝑍=0. Varje individ har då två potentiella utfall, ett 
utfall när den får en behandling 𝑌𝑍𝑗=1, och ett utfall när den inte får en behandling 𝑌𝑍𝑗=0 

(Tabell 1).    
 

Tabell 1. Potentiella utfall för en individ j enligt Rubins modell 

Behandlingstyp Grupp Utfall 

Behandling 𝑍𝑗 = 1 𝑌𝑍𝑗=1 

Kontroll 𝑍𝑗 = 0 𝑌𝑍𝑗=0 
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Det utfallet kan vara en numerisk variabel, till exempel antalet vita blodkroppar, men den 
kan också vara kategoriskt, till exempel om individen blir sjuk eller frisk.  
 
Den kausala effekten för en person enligt Rubins modell 𝐶𝐸𝑗

𝑅 (Holland 1986) betecknas 

då som skillnaden i utfall en person får av att exponeras av en behandling mot att inte 
exponeras av samma behandling 
 

𝐶𝐸𝑗
𝑅 = 𝑌𝑍𝑗=1 − 𝑌𝑍𝑗=0 

 
Identifieringen R används för att skilja skattningen från andra kausala effekter som 
används senare i uppsatsen. Dock så är det omöjligt för oss att observera båda utfallen, då 
en individ inte kan få en behandling och tillhöra kontrollgruppen samtidigt. Därav 
studeras istället den genomsnittliga kausala effekten 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝑅 av en behandling 
 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝑅 = �̅�𝑍=1 – �̅�𝑍=0 
 
Differensen ger då effekten som behandlingen har på populationen. Dessa värden �̅�𝑍=1 
och �̅�𝑍=0 skattas genom att beräkna det genomsnittliga utfallet för alla individers 
observerade utfall 𝑦𝑖 i respektive grupp 
 

Ŷ𝑍=1 =
1

𝑚𝑍=1
∑ 𝑦𝑗

𝑀

𝑗=1

∗ 𝐼(𝑍𝑗 = 1)                                                  

 
där 𝐼(𝑍𝑗 = 1) är en indikatorvariabel som sätts till 1 om individ j tillhör 

behandlingsgruppen, annars 0. Ŷ𝑍=0 beräknas på samma sätt men med indikatorvariabeln 
𝐼(𝑍𝑗 = 0). Med hjälp av skattningarna av de genomsnittliga utfallen för behandlings- och 

kontrollgruppen kan en skattning av den genomsnittliga kausala effekten av en 
behandling tas fram 
 

𝐶�̂�𝑅 = �̂�𝑍=1 − �̂�𝑍=0                                                      (1) 
 
Den här modellen är baserad på ett antagande att en individs behandling inte har någon 
effekt på en annan individs utfall. Alltså ett antagande att det inte finns någon interferens. 
Detta antagande kallas ibland också för Stable Unit Treatment Value Assumption (SUTVA) 
(Rubin 1980). Genom väl planerade randomiserade försök kan man se till att antagandet 
är till stor del uppfyllt i många studier, exempelvis genom att planera studien så att risken 
att deltagarna har kontakt med varandra är minimal. Dock är det inte alltid möjligt, till 
exempel i studien av Karlsson och Lundin (2014) där den effekt som barn har på varandra 
är svår att undvika. Ofta kan det dock vara nog så intressant att arbeta med en modell som 
inte kräver ett sådant antagande, eftersom vissa modeller som tar hänsyn till interferens 
även kan användas när det inte finns någon interferens. 
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2.2 Modell med interferens för kända nätverk 

Aronow och Samii (2013) har skapat en modell för skattning av direkta och indirekta 
effekter av en behandling. Modellen är baserad på ett nätverk av individer där alla 
relationer inom nätverket är känt (Figur 1). Relationerna inom nätverket tas fram på ett 
lämpligt sätt, till exempel via en förstudie, frågor om relationer vid datainsamling, eller 
uppgifter från ett register. I nätverket delas behandlingar ut slumpmässigt till en andel av 
populationen. När behandlingen är utdelad så studeras utfallet för individerna i nätverket 
med avseende på direkta och indirekta effekter. Detta görs genom att studera 
fördefinierade exponeringsklasser. 

 
Figur 1. Nätverk med 10 personer där punkterna symboliserar försökspersoner och linjerna deras relationer 

 

2.2.1 Exponeringsklasser 

För att modellera med interaktion skapas en ny gruppindelning som tar hänsyn till 
indirekt exponering av en behandling. Därför skapas grupptillhörigheten 𝑑𝑧𝑗𝑙 där 𝑧𝑗  står 

för individens behandlingstyp och l är en indikator som sätts till 1 om någon av individens 
kontakter har blivit behandlad, annars 0. Varje unik kombination av  𝑑𝑧𝑗𝑙 kan då kopplas 

till en exponeringsklass k, så att k = 1, 2, …, K. Beroende på hur man i försöksplaneringen 
antar att den indirekta exponeringen påverkar resultatet skapas ett lämpligt antal 
exponeringsklasser. Ett exempel på en sådan exponeringsklassindelning finns i Tabell 2. 
Baserat på den indelningen kan nätverket i Figur 1 tilldelas exponeringsklasserna i Figur 
2. 
 

Tabell 2. Potentiella utfall enligt exponeringsklasser 

Behandlingstyp Grupp Exponeringsklass(k) Utfall 

Behandling 
𝑑11 1, ”direkt + indirekt” Yk=1 
𝑑10 2, ”direkt” Yk=2 

Kontroll 
𝑑01 3, ”indirekt” Yk=3 

𝑑00 4, ”ingen exponering” Yk=4 

 
Figur 2. Nätverket från Figur 1 där individer slumpmässigt tilldelats behandling och sedan tilldelats exponeringsklass enl. Tabell 2 
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Det genomsnittliga utfallet för en exponeringsklass k skattas sedan med en inverse 
probability weighting (IPW) skattning (Horvitz och Thompson 1952). Estimatorn viktar 
utfallet för en individ i exponeringsklassen mot sannolikheten för individen att hamna i 
den exponeringsklassen, kallad 𝜋𝑗(𝑘). Skattningen blir då 

 

�̂�(𝑘) =
1

𝑀
∑

𝑦𝑗

𝜋𝑗(𝑘)

𝑀

j=1

∗ 𝐼(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑 𝑗 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟 exponerings𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑘)               (2) 

 
Noterbart är att eftersom sannolikheten 𝜋𝑗(𝑘) ligger i täljaren och 0 ≤  𝜋𝑗(𝑘)  ≤  1 kan 

skattningen vara odefinierad när sannolikheten för någon individ är lika med 0. 
Skattningen ger möjligheten att undersöka skillnaden i utfall mellan exponeringsklassen 
k och en annan exponeringsklass k’, där 𝑘’ ≠ 𝑘 

 
�̂�(𝑘, 𝑘′) = �̂�(𝑘) − �̂�(k′) 

2.2.2 Andra specialfall av exponeringsklasser 

Definitionen av exponeringsklasser i 2.2 (Tabell 2) passar bra i vissa lägen men det finns 
även andra sätt att definiera exponeringsklasser. Vilket fall som är att föredra beror helt 
på hur man i planeringen av studien tror att indirekt exponering påverkar individerna i 
studien. Sådana specialfall går att se i Tabell 3 och Tabell 4, där exponeringsklasserna 
beror på andelen behandlade kontakter snarare än antalet. 
 

Tabell 3. Klassindelning baserat på andel behandlade kontakter 

Behandlingstyp Klass (k) Utfall 

Behandlad och 50-100% behandlade kontakter 1 Yk=1 

Behandlad och 0-50% behandlade kontakter 2 Yk=2 

Obehandlad och 50-100% behandlade kontakter 3 Yk=3 

Obehandlad och 0-50% behandlade kontakter 4 Yk=4 

 
 

Tabell 4. Klassindelning baserat på andel behandlade kontakter 

Behandlingstyp Klass (k) Utfall 

Behandlad och 67-100% behandlade kontakter 1 Yk=1 

Behandlad och 34-66% behandlade kontakter 2 Yk=2 

Behandlad och 0-33% behandlade kontakter 3 Yk=3 

Obehandlad och 67-100% behandlade kontakter 4 Yk=4 

Obehandlad och 34-66% behandlade kontakter 5 Yk=5 

Obehandlad och 0-33% behandlade kontakter 6 Yk=6 
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2.3 Modell med interferens för okända nätverk 

Modellen av Aronow och Samii (2013) antar att alla relationer i ett nätverk är kända. I 
många fall så är inte den informationen tillgänglig utan någon form av förstudie. Därför 
finns även andra alternativ för att studera indirekta effekter av exponering av en 
behandling. En sådan modell gavs av Hudgens och Halloran (2008) när de studerade 
indirekta effekter av ett koleravaccin.  
 
Modellen bygger på att det finns 𝑁 stycken grupper med individer. Då är antalet individer 
i varje grupp 𝑛𝑖  för 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁. Det antas då finnas relationer mellan individerna i 
varje grupp, men inte mellan individer i två olika grupper. Sedan används ett antal 
behandlingsprogram. Dessa beskriver hur stor andel av individerna i grupp i som ska 
tilldelas en behandling. I fallet med två behandlingsprogram betecknas dessa ψ och ϕ, 
men det går potentiellt att använda hur många behandlingsprogram som helst. 
Utdelningen av behandlingar sker i två steg. Först tilldelas alla grupper ett 
behandlingsprogram slumpmässigt, och sedan delas behandlingarna ut i grupperna 
slumpmässigt baserat på vilket behandlingsprogram gruppen tilldelades. Den behandling 
som en enskild individ j tilldelas betecknas 𝑍𝑖𝑗 .  Om det då finns en tillgänglig behandling 

så blir en individs behandlingstyp 𝑍𝑖𝑗  = 1 om den tilldelas en behandling, och 0 om den 

inte tilldelas behandling. En vektor av de behandlingar som individerna i grupp i tilldelas 
blir då 𝒁𝑖 , till exempel i fallet med tre individer där en behandling delas ut till två individer 
så 𝒁𝑖  =  {0,1,1}, {1,0,1}, eller {1,1,0}. En vektor av behandlingar som exkluderar individ j 
betecknas 𝒁𝑖(𝑗). När individ två i exemplet ovan exkluderas blir 𝑍𝑖(2) =

{0,1}, {1,1} eller {1,0}. Alla möjliga kombinationer av behandlingsutdelning för alla 
individer i en grupp i betecknas 𝑇𝑛𝑖 .  
 
Då betecknas utfallet för individ j i grupp i när personen får behandling z och vi tar hänsyn 
till utdelningen av behandling i resten av gruppen 𝒛𝑖(𝑗) som 

 
𝑌𝑖𝑗(𝒛𝑖(𝑗), 𝑧𝑖𝑗 = 𝑧), 𝑧 = 0, 1 

 

En individs genomsnittliga potentiella utfall när dess grupp får behandlingsprogrammet 
ψ och resten av gruppen har fått behandlingstilldelningen ω blir då  
 

�̅�𝑖𝑗(𝑧; 𝜓) =  ∑ 𝑌𝑖𝑗(𝒛𝑖(𝑗) = 𝝎

𝜔∈𝑇
𝑛𝑗−1

, 𝑧𝑖𝑗 = 𝑧) ∗ 𝑃𝜓(𝒛𝑖(𝑗) = 𝝎, 𝑧𝑖𝑗 = 𝑧), z = 0,1     (3) 

 
Notera att ekvationen kan användas på samma sätt för behandlingsprogram ϕ. Samma 
gäller för kommande ekvationer. 
 
För att få fram de genomsnittliga potentiella utfallen för grupp i tas sedan genomsnittet 
av �̅�𝑖𝑗(𝑧; 𝜓) (3) för alla individer i grupp i 

 

�̅�𝑖(𝑧; 𝜓) =
1

𝑛𝑖
∑ �̅�𝑖𝑗(𝑧; 𝜓)

𝑛𝑖

𝑗=1

, 𝑧 = 0,1 
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De genomsnittliga potentiella utfallen för en grupp i kan skattas med  
 

�̂�𝑖(𝑧; 𝜓) =
∑ 𝑌𝑖𝑗(𝒁𝑖)

𝑛𝑖
𝑗=1 ∗ 𝐼(𝑍𝑖𝑗 = 𝑧)

∑ 𝐼(
𝑛𝑖

𝑗=1 𝑍𝑖𝑗 = 𝑧)
,             z = 0,1                            (4) 

 
där 𝐼(𝑍𝑖𝑗 = 𝑧) är en indikatorvariabel som sätts till 1 om individ j får behandling z, annars 

0. Det är även relevant att studera vad de genomsnittliga potentiella utfallen för alla 
grupper som har fått samma behandlingsprogram är. Då blir de skattade genomsnittliga 
potentiella utfallen för alla grupper som fått behandlingsprogram ψ  
 

�̂�(𝑧; 𝜓) =
∑ (�̂�𝑖(𝑧; 𝜓)N

𝑖=1 ∗ 𝐼(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝜓))

∑ 𝐼(𝑁
𝑖=1 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝜓)

                      (5) 

 
De skattade standardavvikelser för (5) som ges av Hudgens och Halloran (2008) kräver 
att ett antagande är uppfyllt. Antagandet är att utfallet för en individ som får behandling 
inte ändras oavsett vilka andra individer i samma grupp som behandlas, kallat stratifierad 
interferens.  
 
Det är skattningarna av dessa potentiella genomsnittliga utfall som används för skattning 
av olika typer av kausal effekt.  
 
Den direkta kausala effekten av en behandling betecknas 𝐶𝐸𝑖𝑗

𝐷 och beskriver den effekt 

som en behandling z har på individ j i grupp i. 𝐶𝐸𝑖𝑗
𝐷 definieras som 

 
𝐶𝐸𝑖𝑗

𝐷(𝒛𝑖(𝑗)) = 𝑌𝑖𝑗(𝒛𝑖(𝑗), 𝑧𝑖𝑗 = 0) − 𝑌𝑖𝑗(𝒛𝑖(𝑗), 𝑧𝑖𝑗 = 1) 

 
det vill säga skillnaden i potentiella utfall för individ j, givet att behandlingstilldelningen 

för övriga individer är oförändrat. Den genomsnittliga direkta kausala effekten för en 

individ j i grupp i 𝐶𝐸̅̅ ̅̅
𝑖𝑗
𝐷(𝜓) definieras sedan som skillnaden i genomsnittligt utfall 

�̅�𝑖𝑗(𝑧; 𝜓) (3) för individ j i grupp i när den inte tilldelas en behandling jämfört med när 

samma individ får en behandling, det vill säga 

 
𝐶𝐸̅̅ ̅̅

𝑖𝑗
𝐷(𝜓) = �̅�𝑖𝑗(0; 𝜓) − �̅�𝑖𝑗(1; 𝜓) 

 
och den genomsnittliga direkta kausala effekten för grupp i 𝐶𝐸̅̅ ̅̅

𝑖
𝐷(𝜓) definieras som 

genomsnittet av 𝐶𝐸̅̅ ̅̅
𝑖𝑗
𝐷(𝜓) över alla individer i grupp i 

 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅
𝑖
𝐷(𝜓) =

1

𝑛𝑖
∑ 𝐶𝐸̅̅̅̅

𝑖𝑗
𝐷

𝑛𝑖

𝑗=1

(𝜓) 
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Den genomsnittliga direkta kausala effekten för hela populationen som fått behandlingar 
enligt behandlingsprogram ψ, alltså 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝐷(𝜓), är då genomsnittet av direkt kausal effekt 
för alla grupper som fått behandlingsprogram ψ, alltså 𝐶𝐸̅̅ ̅̅

𝑖
𝐷(𝜓), det vill säga 

 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝐷(𝜓) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐸̅̅̅̅

𝑖
𝐷(𝜓)

𝑁

𝑖=1

 

 

Det är omöjligt att observera en individ både när den tilldelats en behandling och när den 
tillhör kontrollgruppen. Därför måste den direkta kausala effekten skattas vilket görs 
baserat på skattningen av gruppernas genomsnittliga utfall �̂�𝑖(𝑧; 𝜓) (4). Här skattas 
gruppernas genomsnittliga direkta kausala effekt som 
 

𝐶�̂�𝑖
𝐷(𝜓) = �̂�𝑖(0; 𝜓) − �̂�𝑖(1; 𝜓) 

 
En skattning av populationens genomsnittliga direkta kausala effekt när den fått 
behandlingsprogram ψ kan också tas fram från skillnaden av skattningarna av 
populationens genomsnittsutfall under behandlingsprogram ψ, alltså �̂�(𝑧; 𝜓) (5)  
 

𝐶�̂�𝐷(𝜓) = �̂�(0; 𝜓) − �̂�(1; 𝜓)                                                   (6) 
 
Notera även att de direkta kausala effekterna för behandlingsprogram ϕ, det vill säga 
𝐶𝐸̅̅ ̅̅

𝑖𝑗
𝐷(𝜙), 𝐶𝐸̅̅ ̅̅

𝑖
𝐷(𝜙) och 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝐷(𝜙) kan definieras på samma sätt och skattas med 𝐶�̂�𝑖

𝐷(𝜙) och 

𝐶�̂�𝐷(𝜙). 
 
Om interferens finns inom grupperna så kan man förvänta sig att utfallet kommer skilja 
sig beroende på vilket behandlingsprogram gruppen får, alltså skillnaden mellan 
behandlingstilldelningen 𝒁𝑖𝑗  och 𝒁′𝑖𝑗  där 𝒁𝑖𝑗  ≠ 𝒁′𝑖𝑗  . Det studeras genom indirekt kausal 

effekt av en behandling. Om antagandet om avsaknad av interferens skulle vara sann, så 
kommer den indirekta effekten att vara 0. Den är baserad på skillnaden i utfall för en 
individ som inte tilldelats en behandling för två olika behandlingsprogram.  Indirekt effekt 
definieras då som 
 

𝐶𝐸𝑖𝑗
𝐼 (𝒛𝑖(𝑗), 𝒛′𝑖(𝑗)) = 𝑌𝑖𝑗(𝒛𝑖(𝑗), 𝑧𝑖𝑗 = 0) − 𝑌𝑖𝑗(𝒛′𝑖(𝑗), 𝑧′𝑖𝑗 = 0) 

 
Den genomsnittliga indirekta kausala effekten för en individ j i grupp i definieras sedan 

som skillnaden i utfallet en individ får beroende på vilket av två behandlingsprogram 

individen tilldelas 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅
𝑖𝑗
𝐼 (𝜙, 𝜓) = �̅�𝑖𝑗(0; 𝜙) − �̅�𝑖𝑗(0; 𝜓) 

 
och den genomsnittliga indirekta kausala effekten för grupp i definieras som 

genomsnittet av indirekt kausal effekt för alla individer i grupp i 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅
𝑖
𝐼(𝜙, 𝜓) =

1

𝑛𝑖
∑ 𝐶𝐸̅̅̅̅

𝑖𝑗
𝐼 (𝜙, 𝜓)

𝑛𝑖

𝑗=1
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Populationens indirekta kausala effekt blir sedan genomsnittet av den indirekta kausala 
effekten för alla grupper i populationen 
 

𝐶𝐸̅̅ ̅̅ 𝐼  (𝜙, 𝜓) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐸̅̅̅̅

𝑖𝑗
𝐼 (𝜙, 𝜓)

𝑁

𝑖=1

 

 

Inte heller här kan den kausala effekten observeras då en grupp inte kan tilldelas två olika 
behandlingsprogram samtidigt. En skattning av den genomsnittliga indirekta kausala 
effekten för hela populationen tas då fram med hjälp av populationens genomsnittsutfall 
för de olika behandlingsprogrammen �̂�(z; 𝜓) och �̂�(z; 𝜙) (5)  
 

𝐶�̂�𝐼(𝜙, 𝜓) = �̂�(0; 𝜙) − �̂�(0; 𝜓)                                            (7) 
 
I Figur 3 visas ett expempel med 8 nätverk där 4 får behandlingsprogram 𝜓 och 4 får 𝜙. 
Det går här att se hur de kausala effekterna hänger ihop. 
 

 
Figur 3. Olika kausala effekter från kapitel 2.3 

 

Dock är det viktigt att notera att direkt kausal effekt inte är samma sak som utfallet för de 
klasser i 2.2 som utsätts för direkt exponering. Samma sak gäller för indirekt kausal effekt 
och utfallet för klasser i 2.2 som utsätts för indirekt exponering av en behandling.  Alltså 
kan inte skattningarna från de två modellerna jämföras direkt mot varandra.  
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3. Simulering 

Simulering är ett användbart verktyg när det är önskvärt att eliminera problem som finns 
i verkligt data, till exempel okända underliggande variabler, bortfall med mera. Det ger 
även möjlighet att enkelt replikera sina försök för att eliminera missvisande resultat som 
beror på slumpen.  
 
I simulering skapas data utifrån förutbestämda parametrar genom slumpgenererade tal. 
Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med interferens och simulering är ett 
verktyg för att under kontrollerade former kunna göra detta.  
 
För att skapa de sociala nätverk som användes i analysen användes programmet R. 
Interaktionsmatriser skapades där information om individer och deras inbördes 
kontakter finns. Figur 4 är ett nätverk med fem individer. Om två individer inom nätverket 
har kontakt med varandra markeras det med 1 i interaktionsmatrisen, annars 0.  
 

 
Figur 4. Interaktionsmatris med tillhörande nätverksgraf. 

 
Nätverken som användes i simuleringarna bestod av 100 eller 1000 individer. Dessa 
individer tilldelades slumpmässigt 1, 1 eller 2, 1 till 3, 1 till 4, 1 till 5 kontakter beroende 
på nätverkstyp (Tabell 5) där alla antal kontakter har lika stor chans att bli valda. 
Exempelvis i nätverk av typ D så har alla individer 25 % chans att få 1, 2, 3 eller 4 
kontakter. 
 

Tabell 5. Benämning av olika nätverksuppbyggnader, beroende på antal kontakter per individ. 
Antal kontakter per individ Nätverkstyp 

1 A 
1-2 B 
1-3 C 
1-4 D 
1-5 E 
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3.1 Simulering av direkt och indirekt effekt i kända nätverk 

För analysen av interferens enligt modellen av Aronow och Samii (2013) skapades 
nätverk av typen A-E. I de nätverken delades sedan behandlingar ut slumpmässigt till 25, 
50 eller 75% av populationen, och individerna tilldelades sina exponeringsklass-
tillhörigheter baserad på deras behandling samt deras kontakters behandling enligt 
Tabell 2 eller Tabell 3 beroende på simulering. I Figur 5 kan ett urval av sådana nätverk 
med olika egenskaper ses. 
 

 
Figur 5. Bilderna ovan exemplifierar några av de nätverk som byggts. Kolumnerna är av nätverkstyp A, B, respektive C (Tabell 5). 

Raderna representerar andelen behandlingar som delas ut, 25, 50, respektive 75% 

 
 
Då sannolikheten för varje individ att hamna i varje klass 𝜋𝑗(𝑘)  är svår att beräkna, så 

skattades den istället. Detta utfördes genom att replikera behandlingstilldelningen 1000 
gånger. I varje replikat noterades exponeringsklassen för individerna. Sedan beräknades 
i hur stor andel av de 1000 replikaten varje individ hamnade i respektive klass. Den 
andelen användes sedan som en skattning av 𝜋𝑗(𝑘). Varje individs potentiella utfall för 

varje exponeringsklass definierades i förväg, alltså fick alla individer ett av sina fyra 
fördefinierade värden beroende på deras tilldelade exponeringsklass. Individernas utfall 
sparades i varje replikat för att kunna ta fram en IPW estimator samt en Rubin estimator. 
Sedan togs genomsnittet av skattningarna i replikaten för att beräkna estimatorernas 
väntevärden. Skattningarnas standardavvikelse beräknas även för att få fram 
estimatorernas medelfel enligt 
 

𝑆𝐷(𝐶�̂�𝑅)̂ =
√∑ (𝐶�̂�𝑎

𝑅 − 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐶�̂�𝑅))1000
𝑎=1

2

1000 − 1
                                     (8) 

 
för 𝐶�̂�𝑅 och på motsvarande sätt för �̂�(1), �̂�(2), �̂�(3) och �̂�(4) från (2) 
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3.1.1 Simulering 1 

Simuleringen bestod av tolv delsimuleringar och de använde sig av exponeringsklasserna 
i Tabell 2. 100 individer användes för att bygga upp nätverken som var av typ B eller D, 
det vill säga nätverk med 1 till 2 respektive 1 till 4 kontakter per individ (Tabell 5). 
Andelen behandlingar var 25 eller 50%.  Exponeringsklassernas potentiella utfall kom 
från normalfördelningar. I de fyra första delsimuleringarna definierade vi väntevärdet för 
de verkliga effekterna som -10 för direkt och indirekt exponering, 10 för direkt 
exponering men utan indirekt exponering, -10 utan direkt exponering med indirekt 
exponering och 0 utan direkt eller indirekt exponering. Varje individ tilldelas värden för 
vardera exponeringsklass, alltså fyra potentiella värden per individ. Dessa värden tas 
fram slumpmässigt med väntevärden enligt ovan och standardavvikelsen 2. 
 
I delsimulering 5 till 8 definierades väntevärdet för de verkliga effekterna till -15 för 
direkt och indirekt exponering, 15 för direkt exponering men utan indirekt exponering, -
20 utan direkt exponering med indirekt exponering och 20 utan direkt eller indirekt 
exponering. Värden delades slumpmässigt ut för varje individ med en standardavvikelse 
på 2. 
 
I delsimulering 9 till 12, definierades väntevärdet för de verkliga effekterna till -15 för 
direkt och indirekt exponering, 10 för direkt exponering men utan indirekt exponering, -
20 utan direkt exponering med indirekt exponering och 10 utan direkt eller indirekt 
exponering. Värden delades slumpmässigt ut för varje individ med en standardavvikelse 
på 2. 
 

3.1.2 Simulering 2 

Simulering 2 bestod av 30 delsimuleringar, varav 15 med 100 individer och 15 med 1000 
individer i nätverket. De utgick från exponeringsklasserna i Tabell 2. I Tabell 6 finns en 
beskrivning för hur effekterna definierades. Exponeringsklass 1 hade väntevärde 40 och 
standardavvikelse 4, exponeringsklass 2 hade väntevärde 36 och standardavvikelse 3,6, 
exponeringsklass 3 hade väntevärde 24 och standardavvikelse 2,4 och exponeringsklass 
4 hade väntevärde 20 och standardavvikelse 2. Nätverken var av typ A-E (Tabell 5) och 
andelen behandlade individer varierades mellan 25, 50 eller 75% av individerna.  
 

Tabell 6. Sanna effekter för de 4 olika klasserna i simulering 2 och 3. 
Exponeringsklass k=1 k=2 k=3 k=4 
Väntevärde 40 36 24 20 
Standardavvikelse 4 3,6 2,4 2 

 

3.1.3 Simulering 3 

I simulering 3 var de sanna effekterna för exponeringsklasserna likadana som i simulering 
2. Exponeringsklasserna var definierade enligt Tabell 3. Nätverken och behandlingarna 
samt storleken på populationen definierades på samma sätt som i simulering 2. 
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3.2 Simulering av direkt och indirekt effekt för okända nätverk 

För analys av interferens enligt Hudgens och Halloran (2008) skapades nya nätverk. 
Eftersom nätverken var simulerade var deras egenskaper kända, dock gjordes all analys 
som om nätverkens egenskaper var okända.  20 nätverk av typ E (Tabell 5) med 1000 
individer i varje nätverk skapades. Behandlingsutdelningen skedde i två steg, först 
tilldelades nätverken slumpmässigt ett av två behandlingsprogram, ψ eller ϕ, där andelen 
behandlade individer i ψ är större än i ϕ. Behandlingar delades sedan ut slumpmässigt 
inom nätverket baserat på vilket behandlingsprogram det tillhörde. Sedan skattades 
direkta kausala effekter 𝐶�̂�𝐷(𝜓) och 𝐶�̂�𝐷(𝜙) (6), och indirekt kausal effekt 𝐶�̂�𝐼(𝜙, 𝜓) (7). 
Direkt kausal effekt där interferens antas inte påverka resultatet enligt Rubins modell 
skattades också enligt 𝐶�̂�𝑅 (1). Behandlingstilldelningen replikerades 1000 gånger och 
skattningarna extraherades i varje replikat. På så sätt kunde ett genomsnitt av vardera 
skattning tas fram som ett mått på estimatorernas väntevärden. Vidare beräknades 
estimatorernas standardavvikelse som ett mått på deras medelfel enligt (8) för 𝐶�̂�𝑅 , 𝐶�̂�𝐷 
och 𝐶�̂�𝐼 . 
 
Utfallet för simuleringen var i det här fallet huruvida en individ blir sjuk eller inte. Varje 
individ tilldelades en sannolikhet att bli sjuk beroende på om de tilldelats en behandling 
eller inte. För individer som inte tilldelades en behandling minskade sannolikheten att bli 
sjuk med en faktor för varje behandlad kontakt den hade. 
 
𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑 𝑗 𝑠𝑗𝑢𝑘|𝑧 = 0) = 𝑃(𝑆𝑗𝑢𝑘|𝑂𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑) ∗ (1 − 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟 
 
Ett värde mellan 1 och 1000000 slumpades sedan fram för varje individ där varje värde 
hade lika stor chans att bli valt. Ifall det värdet var lägre än sannolikheten för att en individ 
blir sjuk multiplicerat med 1000000 så klassades individen som sjuk.  
 

3.2.1 Simulering 4 

Simulering 4 bestod av 8 delsimuleringar.  
 
Andelen behandlingar inom behandlingsprogrammen i delsimulering 1 till 3 var 𝜓 = 80% 
och 𝜙 = 20%. Sannolikheten att bli sjuk om man fick behandling var 0,2 samt 0,5 om man 
inte fick behandling och ingen av ens kontakter fick behandling. Den första 
delsimuleringen minskade sannolikheten för en obehandlad individ att bli sjuk med en 
faktor på 0,1 för varje behandlad kontakt en individ hade. Den andra minskade 
sannolikheten med en faktor på 0,2 och den tredje med en faktor på 0,05.  
 
Delsimulering 4 till 8 använde sig av andra behandlingsprogram än de tidigare 
delsimuleringarna. Andelen behandlingar inom behandlingsprogrammen var ψ = 50 % 
och ϕ = 20 %. I delsimulering 4-6 var faktorerna som minskar sannolikheten att bli sjuk 
för obehandlade individer samma som i delsimulering 1-3.  
 
Delsimulering 7 och 8 var extremfall. I delsimulering 7 minskades sannolikheten att bli 
sjuk med en faktor 0 för varje behandlad kontakt en obehandlad individ hade. Det innebär 
att indirekt exponering av en behandling inte hade någon påverkan på en individs utfall. 
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I delsimulering 8 minskades sannolikheten att bli sjuk med en faktor på 0,5 för varje 
behandlad kontakt en obehandlad individ hade. 

4.      Resultat 

Utifrån modellerna i kapitel två kommer resultatet från simuleringarna i kapitel tre visas 
här. 
 

4.1 Resultat av simulering av direkt och indirekt effekt i kända nätverk 

I Tabell 7 finns resultatet från simulering 1. Rubins modell skattade den kausala effekten 
lågt med en relativt hög standardavvikelse i alla delsimuleringar. I flera av fallen där 
behandlingstilldelningen var hög blev IPW skattningarna av exponeringsklass 2 och 4 
odefinierade (markerat med —). Dock skattar de nära de verkliga effekterna som 
definierats i simuleringen. Standardavvikelserna varierar mycket beroende på 
nätverkstyp och andel behandlade. 
 

Tabell 7. Resultat från simulering 1. 
Delsim M Nätverk Behand �̂�(𝟏) 𝑺�̂�(�̂�(𝟏)) �̂�(𝟐) 𝑺�̂�(�̂�(𝟐)) �̂�(𝟑) 𝑺�̂�(�̂�(𝟑)) �̂�(𝟒) 𝑺�̂�(�̂�(𝟒)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 

1 100 B 25 % -9,62 2,44 10,01 3,03 -9,63 1,2 0,37 0,31 4,51 2,63 

2 100 D 25 % -9,62 1,54 10,01 4,34 -9,63 0,8 0,37 0,51 2,72 2,22 

3 100 B 50 % -9,62 0,76 10,01 5,56 -9,63 0,78 0,37 1,13 1,76 1,4 

4 100 D 50 % -9,62 0,5 — — -9,63 0,49 — — 0,56 0,87 

5 100 B 25 % -14,95 3,63 15,1 4,54 -20,02 2,27 19,85 3,02 1,21 4,82 

6 100 D 25 % -14,95 2,29 15,1 6,65 -20,02 1,6 19,85 4,91 2,69 3,78 

7 100 B 50 % -14,95 1,23 — — -20,02 1,6 — — 3,24 3,17 

8 100 D 50 % -14,95 0,71 — — -20,02 0,94 — — 4,41 1,93 

9 100 B 25 % -15,03 3,69 9,93 3,15 -20,19 2,4 10,01 1,65 3,24 3,85 

10 100 D 25 % -15,03 2,42 9,93 4,59 -20,19 1,56 10,01 2,54 3,99 3,25 

11 100 B 50 % -15,03 1,18 9,93 5,48 -20,19 1,61 10,01 5,26 4,28 2,39 

12 100 D 50 % -15,03 0,61 — — -20,19 0,75 — — 4,9 1,37 

 
I Tabell 8 finns en del av resultatet från simulering 2. Hela resultatet från simuleringen 
återfinns i Tabell 13 i bilaga. Vi ser här att det blev odefinierade skattningar för 
exponeringsklass 2 och 4 då det var 50% behandlade och simuleringen var av typ D eller 
E. Skattningarna för exponeringsklasserna 2 och 4 blev även odefinierade om 
behandlingstilldelningen är 75%, förutom när nätverkstypen var E. Skattningarna från 
Rubins modell är nästan alltid samma och standardavvikelserna är generellt låga.  Samma 
mönster fanns även i de fall då nätverken bestod av 1000 individer, dock blev fler 
skattningar odefinierade (Tabell 13). 
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Tabell 8. Del av resultat från simulering 2. Uttag ur Tabell 13. 
Delsim M Nätverk Behand �̂�(𝟏) 𝑺�̂�(�̂�(𝟏)) �̂�(𝟐) 𝑺�̂�(�̂�(𝟐)) �̂�(𝟑) 𝑺�̂�(�̂�(𝟑)) �̂�(𝟒) 𝑺�̂�(�̂�(𝟒)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 

1 100 A 25 % 39,75 12,59 35,78 8 23,85 3,63 19,88 2 15,89 0,99 

2 100 B 25 % 39,75 9,18 35,78 10,82 23,85 2,82 19,88 3,02 15,9 1,03 

3 100 C 25 % 39,75 7,7 35,78 13,06 23,85 2,32 19,88 3,75 15,8 1,04 

4 100 D 25 % 39,75 6,47 35,78 16,69 23,85 1,94 19,88 4,89 15,88 0,98 

5 100 E 25 % 39,75 5,63 35,78 20,83 23,85 1,86 19,88 6,5 15,87 1,02 

6 100 A 50 % 39,75 4,76 35,78 11,68 23,85 3,01 19,88 6,49 15,94 0,77 

7 100 B 50 % 39,75 3,47 35,78 21,63 23,85 2,17 19,88 11,61 15,92 0,78 

8 100 C 50 % 39,75 2,38 35,78 33,5 23,85 1,32 19,88 17,93 15,89 0,76 

9 100 D 50 % 39,75 1,92 — — 23,85 1,02 — — 15,88 0,74 

10 100 E 50 % 39,75 1,44 — — 23,85 0,9 — — 15,9 0,75 

11 100 A 75 % 39,75 2,03 — — 23,85 2 — — 15,9 0,74 

12 100 B 75 % 39,75 1,19 — — 23,85 1,33 — — 15,86 0,74 

13 100 C 75 % 39,75 0,84 — — 23,85 0,98 — — 15,91 0,72 

14 100 D 75 % 39,75 0,5 — — 23,85 0,69 — — 15,92 0,74 

15 100 E 75 % 39,75 0,7 — — 23,85 0,85 — — 15,92 0,72 

 
En del av denna simulering 3 finns i Tabell 9. Hela resultatet av simuleringen återfinns i 
Tabell 14 i bilaga. I denna simulering blev inte skattningarna av effekterna för varje 
exponeringsklass odefinierade lika ofta som i simulering 2. Den enda odefinierade 
skattningen var i exponeringsklass 1 i det fallet där 25% hade fått en behandling och 
simuleringen var av typ E. Det går dock att se stora variationer i standardavvikelser för 
vissa skattningar, exempelvis SD k=1 i delsimulering 1 till 4. Samma mönster fanns i de 
delsimuleringar då nätverken bestod av 1000 individer (Tabell 14). 
 

Tabell 9. Del av resultat från simulering 3. Uttag ur Tabell 14. 
Delsim M Nätverk Behand �̂�(𝟏) 𝑺�̂�(�̂�(𝟏)) �̂�(𝟐) 𝑺�̂�(�̂�(𝟐)) �̂�(𝟑) 𝑺�̂�(�̂�(𝟑)) �̂�(𝟒) 𝑺�̂�(�̂�(𝟒)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 

1 100 A 25 % 39,75 30,85 35,78 3,62 23,85 8,24 19,88 1,07 15,86 0,93 

2 100 B 25 % 39,75 31,24 35,78 2,98 23,85 9,61 19,88 0,9 15,89 0,87 

3 100 C 25 % 39,75 35,79 35,78 2,71 23,85 11,05 19,88 0,86 15,92 0,86 

4 100 D 25 % 39,75 40,74 35,78 2,26 23,85 11,61 19,88 0,7 15,81 0,9 

5 100 E 25 % — — 35,78 2,11 23,85 14,17 19,88 0,64 15,85 0,83 

6 100 A 50 % 39,75 9,29 35,78 4,63 23,85 5,2 19,88 2,64 15,82 0,81 

7 100 B 50 % 39,75 8,72 35,78 4,58 23,85 5,28 19,88 2,59 15,83 0,84 

8 100 C 50 % 39,75 8,33 35,78 4,49 23,85 4,82 19,88 2,63 15,85 0,81 

9 100 D 50 % 39,75 8,08 35,78 5,08 23,85 4,8 19,88 2,88 15,84 0,85 

10 100 E 50 % 39,75 7,39 35,78 5,04 23,85 4,51 19,88 3,04 15,86 0,82 

11 100 A 75 % 39,75 3,08 35,78 6,8 23,85 3,83 19,88 8,46 15,85 0,83 

12 100 B 75 % 39,75 2,83 35,78 7,82 23,85 3,68 19,88 9,19 15,85 0,86 

13 100 C 75 % 39,75 2,87 35,78 9,44 23,85 3,31 19,88 11,68 15,87 0,79 

14 100 D 75 % 39,75 2,26 35,78 11,88 23,85 2,49 19,88 13,72 15,86 0,78 

15 100 E 75 % 39,75 2,04 35,78 12,98 23,85 2,25 19,88 16,17 15,87 0,78 
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4.2 Resultat av simulering av direkt och indirekt effekt för okända nätverk 

Resultatet från simulering 4 finns i Tabell 10. I delsimulering 1 när effekten från 
interferensen var 0,1 per behandlad kontakt ser vi att skattningarna av de direkta kausala 
effekterna 𝐶�̂�𝐷(6), alltså skillnaderna mellan de behandlade och obehandlade i de olika 
behandlingsprogrammen, blev 0,1094 för ψ samt 0,2437 för ϕ. Skattningen av den 
indirekta kausala effekten 𝐶�̂�𝐼(7), alltså skillnaden mellan de obehandlade i de olika 
behandlingsprogrammen, blev 0,1344. Man kan även se att skattningen enligt Rubins 
modell 𝐶�̂�𝑅(1), där vi ej tar hänsyn till interferens, hamnade någonstans mellan 
skattningarna ovan på 0,1765. Då effekten från interferensen minskades till 0,05 per 
behandlad kontakt för en obehandlad individ, delsimulering 3, minskade även 
skattningen av den indirekta kausala effekten till 0,0779 och skattningen enligt Rubins 
modell ökade till 0,2320. I delsimulering 2 ökades effekten till 0,2 och då ökades även 
skattningen av den indirekta kausala effekten till 0,2040 och skattningen enligt Rubins 
modell minskade till 0,0912. Samma mönster finns i resultatet från delsimulering 4 till 6. 
 
Den indirekta kausala effekten då indirekt exponering inte hade någon effekt på utfallet 
skattades till ungefär 0 (dock ej exakt 0). Den skattade direkta kausala effekten blev då 
0,3000 för ψ, 0,3001 för ϕ, och Rubins modell skattade den kausala effekten till 0,3001. I 
det andra extremfallet var effekten från interferensen 0,5. Här blev den skattade indirekta 
kausala effekten stor 0,1649 och Rubins modell skattade skillnaden mellan behandlade 
och obehandlade individer till -0,0104.  
 

Tabell 10. Resultat från simulering 4. 

Delsim ψ Φ Faktor 𝑪�̂�𝑫(𝝍)  𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑫(𝝍)) 𝑪�̂�𝑫(𝝋) 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑫(𝝋)) 𝑪�̂�𝑰(𝝍, 𝝋) 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑰(𝝍, 𝝋)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 
1 80 20 0,1 0,1094 0,0113 0,2437 0,0107 0,1344 0,0118 0,1765 0,0077 
2 80 20 0,2 -0,0109 0,0100 0,1933 0,0104 0,2040 0,0104 0,0912 0,0072 
3 80 20 0,05 0,1929 0,0118 0,2711 0,0104 0,0779 0,0119 0,2320 0,0081 
4 50 20 0,1 0,1694 0,0090 0,2430 0,0105 0,0738 0,0088 0,2062 0,0068 
5 50 20 0,2 0,0738 0,0084 0,1934 0,0110 0,1192 0,0083 0,1336 0,0070 
6 50 20 0,05 0,2298 0,0094 0,2708 0,0105 0,0408 0,0093 0,2503 0,0070 
7 50 20 0 0,3000 0,0096 0,3001 0,0104 0,0000 0,0092 0,3001 0,0070 
8 50 20 0,5 -0,0928 0,0071 0,0719 0,0105 0,1649 0,0065 -0,0104 0,0063 

 
För att se om den indirekta kausala effekten är signifikant skild från 0 gjordes 95- 
procentiga konfidensintervall för 𝐶𝐸𝐼(𝜓, 𝜑) i varje replikat enligt 
 

95 procentigt konfidensintervall för 𝐶𝐸𝐼(𝜓, 𝜑):   𝐶�̂�𝐼(𝜓, 𝜑) ± 1.96 ∗ 𝑆�̂� (𝐶�̂�𝐼(𝜓, 𝜑)) (9) 
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Då standardavvikelserna för estimatorerna i varje replikat inte kan skattas utan att det är 
stratifierad interferens (Hudgens och Halloran 2008) användes effektskattningarnas 

standardavvikelser från simuleringen, alltså 𝑆�̂�(𝐶�̂�𝐼(𝜓, 𝜑))̂  (Tabell 10) för att beräkna 
konfidensintervallen. Dessa intervall är för normalfördelade skattningar. Histogrammen 
över de olika skattningarna, se Figur 6, ser approximativt normalfördelade ut och 
intervallen beräknades då med hjälp av (9). Andelen konfidensintervall som inte innehöll 
0 finns i Tabell 11. 
 

 
Figur 6. Histogram för skattningarna av indirekt kausal effekt i simulering 4 

 
Tabell 11. Andelen konfidensintervall för skattningarna av indirekt kausal effekt i simulering 4 som inte innehåller 0 

Delsim % av KFI utan 0 

1 100 
2 100 
3 100 

4 100 
5 100 
6 99,2 

7 4,2 
8 100 

 

5.       Diskussion 

Här diskuteras resultatet i kapitel 4 och modellerna jämförs med varandra 
 

5.1 Modell med interferens för kända nätverk jämfört med Rubins modell.  

Syftet med uppsatsen är att visa varför det kan vara viktigt att ta hänsyn till interferens i 
studier. Detta går att se extra tydligt i delsimulering 1 från simulering 1 där indirekt effekt 
hade ett negativt utfall för både behandlade och obehandlade individer. Kontrollgruppen 
hade utfallet 0 och behandling gav ett positivt utfall. Då hittade modellering med 
interaktion de positiva eller negativa utfallen för de möjliga klasserna. Rubins modell 
"missade" den indirekta effekten (Tabell 12). På grund av det minskades det observerade 
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genomsnittliga utfallet för behandlingsgruppen, och den effekt som behandlingen gav 
blev kanske inte hittad. I detta fall skattades den genomsnittliga kausala effekten, alltså 
skillnaden mellan behandlings- och kontrollgruppens utfall, till 4,52. Alltså mindre än 
hälften av den effekt direkt exponering egentligen hade på utfallet. Beroende på vad den 
indirekta behandlingen har för påverkan på utfallet så kan det sabotera vilket beslut som 
tas baserat på den skattade kausala effekten. 
 

Tabell 12. Delsimulering 1 från simulering 1 
IPW Rubin 

Klass Skattning SD Grupp Skattning SD 

k=1 -9,62 2,44 
Behandling  -0.99 2.48 

k=2 10,01 3,03 

k=3 -9,63 1,2 
Kontroll  -5.51 0.53 

k=4 0,37 0,31 

 
Däremot så har även modellen som tar hänsyn till interaktion i kända nätverk sina 
svagheter. Skattningen av exponeringsklassernas utfall (2) är odefinierad när 
sannolikheten för någon individ är lika med 0. Detta inträffar i ett par fall: 
 

 Individer utan några kontakter kan inte utsättas för indirekt exponering av en 
behandling. Därför blir 𝜋𝑗(1) =  𝜋𝑗(3) = 0. Alltså kan inga nätverk baserade på 

modellen av Aronow och Samii (2013) innehålla individer utan kontakter inom 
nätverket, då det orsakar att IPW skattningarna blir odefinierade. 

 Individer med många kontakter utsätts nästan alltid för indirekt exponering om 
andel behandling som ges ut är hög. Skattningarna blir då odefinierade eftersom 
bara en kontakt måste ha blivit behandlad för att utsättas för en indirekt effekt 
enligt Tabell 2. Då kommer 𝜋𝑗(1) och 𝜋𝑗(3) skattas som stora tal och 𝜋𝑗(2), 𝜋𝑗(4) 

kommer vara små, nära eller lika med 0 

 

Båda metoderna vi har diskuterat hittills har sina för- och nackdelar. Rubins modell är 
stabil, och med det menar vi att skattningarna av den kausala effekten med Rubins modell 
alltid är definierad så länge det finns både behandlade och obehandlade individer, alltså 
att 𝑚𝑍=1, 𝑚𝑍=0 > 0. IPW skattningarna får i flera fall hög standardavvikelse, och det finns 
även en risk att de ger odefinierade skattningar. Detta på grund av sannolikheter som blir 
nära eller lika med 0. Aronow och Samiis (2013) modell antar också att nätverket och alla 
relationer inom nätverket är kända. Detta är inte omöjligt att ta reda på vid utförandet av 
en studie, men det kan kräva en stor del extra arbete. 
 
Vi skapade även ett eget specialfall av modellen av Aronow och Samii (2013) baserad på 
andel behandlade kontakter (Tabell 3). Den gav korrekta skattningar av klassernas 
genomsnittliga utfall, men skattningarna får en relativt hög standardavvikelse. Dock inför 
den typen av klassificering även ett problem. Om till exempel exponeringsklasser baserat 
på om 0-33, 33-66, eller 66-100% av individernas kontakter fått en behandling skulle 
införas (Tabell 4), då kan individer med en kontakt bara ha 0 eller 100 % behandlade 
kontakter. Individen kan alltså aldrig hamna i klassen med 33-66% behandlade kontakter. 
Den lider alltså av samma problem som andra tilldelningar av exponeringsklasser har. Om 
nätverket inte har möjlighet att tilldela alla individer i alla klasser så kommer modellen 
inte ge giltiga skattningar för alla klassers genomsnittliga utfall. Hur man väljer att skapa 



21 
 

sina exponeringsklasser bör baseras på hur man tror indirekt effekt påverkar deltagarna 
i försöket. 
 
Sammanfattningsvis ger alltså Rubins modell ofta skattningar med väldigt låg 
standardavvikelse, men de fångar inte den effekt som indirekt behandling har på utfallet. 
Detta är inte önskvärt då vi vet att i ett flertal fall så finns det en indirekt effekt. Därför 
kan det vara viktigt att använda en metod som har möjligheten att hitta dessa. 
 

5.2 Modell med interferens för okända nätverk jämfört med Rubins modell 

Även skattningen av indirekta kausala effekter för okända nätverk visar varför det kan 
vara viktigt att ta hänsyn till interferens. Detta går att se i delsimulering 7 och 8 från 
simulering 4 där indirekt exponering kraftigt minskade sannolikheten att bli sjuk (Tabell 
10). Skattningen enligt Rubins modell "missade" den indirekta effekten. Då orsakade det 
låga antalet sjuka obehandlade individer att skattningen enligt Rubins modell inte 
påvisade någon skillnad mellan behandlings-, och kontrollgruppen, alltså att 
behandlingen inte verkar ha någon effekt.  Det går även att se på de skattade indirekta 
kausala effekterna. Som det nämndes i 2.3 så säger antagandet om avsaknad av 
interferens att om ingen interferens finns så ska den indirekta kausala effekten vara 0. I 
resultatet från simulering 4 så ser vi den enda skattningen som var väldigt nära 0 var för 
försöket där vi simulerat att indirekt exponering inte påverkar sannolikheten att bli sjuk. 
För att säkert kunna säga att resterande skattningar var signifikant skilda från 0 
beräknades deras 95-procentiga konfidensintervall i varje replikat (Tabell 11). De 
intervallen är skilda från 0 i nästan 100% av alla simuleringar förutom i simuleringen där 
vi medvetet tagit bort effekten av indirekt exponering, delsimulering 7. Det innebär att i 
alla situationer där en indirekt effekt av en behandling har funnits så har vi kunnat hitta 
en indirekt kausal effekt som är signifikant större än noll. 
 

5.3 Jämförelse av modeller med interferens för kända och okända nätverk 

Den stora fördelen med skattningen av direkta och indirekta kausala effekter för okända 
nätverk är att den inte behöver veta nätverkets uppbyggnad innan. Detta kan spara 
mycket tid och resurser i planeringen av en studie. Den kan inte ge odefinierade 
skattningar vilket vi riskerar vid användning av exponeringsklasserna från Aronow och 
Samii (2013). Dessutom behöver vi inte göra något antagande om hur indirekt exponering 
påverkar utfallet, vilket vi måste göra när vi väljer vilka exponeringsklasser som ska 
användas inför en studie. Det enda problemet med att använda den här metoden är att vi 
måste ha tillgång till flera grupper av personer, samt att vi behöver anta att inga individer 
från en grupp har kontakt med individerna i en annan grupp. Alltså kanske 
exponeringsklasserna från Aronow och Samii (2013) är att föredra när vi bara har tillgång 
till ett mindre nätverk. Då har vi inte möjligheten att använda metoden av Hudgens och 
Halloran (2008), samt att det inte är så svårt att ta reda på relationerna inom nätverket.  
 
Båda metoderna är att föredra jämfört med att anta att det inte finns någon interferens, 
då de metoder som tar hänsyn till interferens också kan upptäcka situationer när 
interferensen inte har någon stor effekt på resultatet. 
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5.4 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att belysa problemet med interferens. Vi har nu visat ett flertal 
fall där vi inte får korrekta resultat om vi inte tar hänsyn till interferens. Modellerna från 
2.2 och 2.3 går även att använda när det inte finns någon interferens. Alltså är de att 
föredra så länge de är möjliga att utföra. Dock så kräver de mer resurser då vi antingen 
måste känna till relationerna i nätverken eller ha tillgång till flera nätverk. Detta till trots 
anser vi att dessa modeller är bättre om man har minsta lilla misstanke om att interferens 
kan finnas i det område man vill studera. 
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7.      Bilaga 

Bilaga 1. Resultat från simuleringar 2 och 3. Tabellerna innehåller antalet individer i populationen, hur 
många som tilldelats en behandling, antalet kontakter varje person kan tilldelas. Tabell 13 har skattningar 
av utfall för alla klasser enligt modellen av Aronow och Samii (2013) (Tabell 2) och Rubins modell (Tabell 
1), samt skattningarnas standardavvikelser. Tabell 14 har skattningar som utgår från exponeringsklasserna 
i Tabell 3 istället för Tabell 2. Ej definierade värden betecknas — 

 
Tabell 13. Resultat från simulering 2 
Delsim M Nätverk Behand �̂�(𝟏) 𝑺�̂�(�̂�(𝟏)) �̂�(𝟐) 𝑺�̂�(�̂�(𝟐)) �̂�(𝟑) 𝑺�̂�(�̂�(𝟑)) �̂�(𝟒) 𝑺�̂�(�̂�(𝟒)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 

1 100 A 25 % 39,75 12,59 35,78 8 23,85 3,63 19,88 2 15,89 0,99 

2 100 B 25 % 39,75 9,18 35,78 10,82 23,85 2,82 19,88 3,02 15,9 1,03 

3 100 C 25 % 39,75 7,7 35,78 13,06 23,85 2,32 19,88 3,75 15,8 1,04 

4 100 D 25 % 39,75 6,47 35,78 16,69 23,85 1,94 19,88 4,89 15,88 0,98 

5 100 E 25 % 39,75 5,63 35,78 20,83 23,85 1,86 19,88 6,5 15,87 1,02 

6 100 A 50 % 39,75 4,76 35,78 11,68 23,85 3,01 19,88 6,49 15,94 0,77 

7 100 B 50 % 39,75 3,47 35,78 21,63 23,85 2,17 19,88 11,61 15,92 0,78 

8 100 C 50 % 39,75 2,38 35,78 33,5 23,85 1,32 19,88 17,93 15,89 0,76 

9 100 D 50 % 39,75 1,92 — — 23,85 1,02 — — 15,88 0,74 

10 100 E 50 % 39,75 1,44 — — 23,85 0,9 — — 15,9 0,75 

11 100 A 75 % 39,75 2,03 — — 23,85 2 — — 15,9 0,74 

12 100 B 75 % 39,75 1,19 — — 23,85 1,33 — — 15,86 0,74 

13 100 C 75 % 39,75 0,84 — — 23,85 0,98 — — 15,91 0,72 

14 100 D 75 % 39,75 0,5 — — 23,85 0,69 — — 15,92 0,74 

15 100 E 75 % 39,75 0,7 — — 23,85 0,85 — — 15,92 0,72 

16 1000 A 25 % 40,12 4,06 36,11 2,6 24,07 1,17 20,06 0,65 16,04 0,3 

17 1000 B 25 % 40,12 3,06 36,11 3,34 24,07 0,91 20,06 0,91 16,03 0,31 

18 1000 C 25 % 40,12 2,35 36,11 4,17 24,07 0,71 20,06 1,19 16,03 0,3 

19 1000 D 25 % 40,12 2,01 36,11 5,3 24,07 0,59 20,06 1,47 16,03 0,3 

20 1000 E 25 % 40,12 1,66 36,11 6,35 24,07 0,52 20,06 1,82 16,04 0,29 

21 1000 A 50 % 40,12 1,45 36,11 3,64 24,07 0,82 20,06 1,97 16,06 0,24 

22 1000 B 50 % 40,12 0,98 — — 24,07 0,58 — — 16,04 0,23 

23 1000 C 50 % 40,12 0,7 — — 24,07 0,41 — — 16,06 0,21 

24 1000 D 50 % 40,12 0,59 — — 24,07 0,34 — — 16,03 0,22 

25 1000 E 50 % 40,12 0,41 — — 24,07 0,26 — — 16,04 0,21 

26 1000 A 75 % 40,12 0,59 — — 24,07 0,66 — — 16,05 0,23 

27 1000 B 75 % 40,12 0,38 — — 24,07 0,43 — — 16,05 0,21 

28 1000 C 75 % 40,12 0,26 — — 24,07 0,31 — — 16,05 0,21 

29 1000 D 75 % 40,12 0,2 — — 24,07 0,25 — — 16,04 0,21 

30 1000 E 75 % 40,12 0,15 — — 24,07 0,21 — — 16,04 0,22 
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Tabell 14. Resultat från simulering 3  
Delsim M Nätverk Behand �̂�(𝟏) 𝑺�̂�(�̂�(𝟏)) �̂�(𝟐) 𝑺�̂�(�̂�(𝟐)) �̂�(𝟑) 𝑺�̂�(�̂�(𝟑)) �̂�(𝟒) 𝑺�̂�(�̂�(𝟒)) 𝑪�̂�𝑹 𝑺�̂�(𝑪�̂�𝑹) 

1 100 A 25 % 39,75 30,85 35,78 3,62 23,85 8,24 19,88 1,07 15,86 0,93 

2 100 B 25 % 39,75 31,24 35,78 2,98 23,85 9,61 19,88 0,9 15,89 0,87 

3 100 C 25 % 39,75 35,79 35,78 2,71 23,85 11,05 19,88 0,86 15,92 0,86 

4 100 D 25 % 39,75 40,74 35,78 2,26 23,85 11,61 19,88 0,7 15,81 0,9 

5 100 E 25 % — — 35,78 2,11 23,85 14,17 19,88 0,64 15,85 0,83 

6 100 A 50 % 39,75 9,29 35,78 4,63 23,85 5,2 19,88 2,64 15,82 0,81 

7 100 B 50 % 39,75 8,72 35,78 4,58 23,85 5,28 19,88 2,59 15,83 0,84 

8 100 C 50 % 39,75 8,33 35,78 4,49 23,85 4,82 19,88 2,63 15,85 0,81 

9 100 D 50 % 39,75 8,08 35,78 5,08 23,85 4,8 19,88 2,88 15,84 0,85 

10 100 E 50 % 39,75 7,39 35,78 5,04 23,85 4,51 19,88 3,04 15,86 0,82 

11 100 A 75 % 39,75 3,08 35,78 6,8 23,85 3,83 19,88 8,46 15,85 0,83 

12 100 B 75 % 39,75 2,83 35,78 7,82 23,85 3,68 19,88 9,19 15,85 0,86 

13 100 C 75 % 39,75 2,87 35,78 9,44 23,85 3,31 19,88 11,68 15,87 0,79 

14 100 D 75 % 39,75 2,26 35,78 11,88 23,85 2,49 19,88 13,72 15,86 0,78 

15 100 E 75 % 39,75 2,04 35,78 12,98 23,85 2,25 19,88 16,17 15,87 0,78 

16 1000 A 25 % 40,12 9,16 36,11 1,12 24,07 2,68 20,06 0,32 16,05 0,27 

17 1000 B 25 % 40,12 10,36 36,11 0,97 24,07 2,99 20,06 0,27 16,04 0,26 

18 1000 C 25 % 40,12 10,71 36,11 0,88 24,07 3,29 20,06 0,25 16,04 0,25 

19 1000 D 25 % 40,12 11,7 36,11 0,74 24,07 3,67 20,06 0,23 16,05 0,26 

20 1000 E 25 % — — 36,11 0,71 24,07 4,18 20,06 0,21 16,05 0,25 

21 1000 A 50 % 40,12 2,79 36,11 1,61 24,07 1,62 20,06 0,85 16,04 0,25 

22 1000 B 50 % 40,12 2,65 36,11 1,5 24,07 1,56 20,06 0,83 16,05 0,25 

23 1000 C 50 % 40,12 2,64 36,11 1,55 24,07 1,49 20,06 0,84 16,04 0,24 

24 1000 D 50 % 40,12 2,63 36,11 1,63 24,07 1,46 20,06 0,84 16,04 0,24 

25 1000 E 50 % 40,12 2,43 36,11 1,57 24,07 1,47 20,06 0,87 16,03 0,24 

26 1000 A 75 % 40,12 0,96 36,11 2,26 24,07 1,23 20,06 2,62 16,04 0,26 

27 1000 B 75 % 40,12 0,93 36,11 2,65 24,07 1,11 20,06 3,11 16,03 0,26 

28 1000 C 75 % 40,12 0,8 36,11 3,07 24,07 0,92 20,06 3,24 16,05 0,25 

29 1000 D 75 % 40,12 0,77 36,11 3,56 24,07 0,86 20,06 3,77 16,04 0,24 

30 1000 E 75 % 40,12 0,68 36,11 4,15 24,07 0,78 20,06 4,43 16,05 0,24 

 


