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Sammanfattning 
Matchning av observationer på bakgrundsvariabler är en metod att i praktiken undvika de problem 
som uppstår när vi i icke-deterministiska observationsstudier vill mäta potentiella effekter av exem-
pelvis projektsatsningar inom sjukvården. Problemet är att vi är begränsade i våra val till potentiella 
kontrollindivider eftersom dessa ofta skiljer sig från de behandlade individerna i fråga om faktorer 
som ofta är högt korrelerade med effektvariabeln som vi är intresserade av. Med hjälp av matchning på 
retrospektiva data kan vi dock ändå estimera kontrafaktiska individer som därefter kan användas som 
kontroller i estimationen av behandlingseffekten. Inferens av denna effektutvärderingsestimator är 
dock problematisk då vissa individer potentiellt kan användas flera gånger i analysen och skapa sned-
vridning i variansestimatorn. Istället motiveras i denna uppsats en alternativ metod att göra inferens; 
via subsampling. Utgångspunkten för denna procedur är att asymptotiskt skatta den empiriska fördel-
ningen för estimatorn av intresse genom resampling och därefter göra inferens via denna approxima-
tion. Uppsatsens empiriska del är baserad på en applikation om Resursteam som har som övergripande 
mål att förkorta sjukdomsperioderna för individer som ligger i riskzonen för att drabbas av långtids-
sjukskrivningar. Som jämförelse används en tidigare utvärdering av Resursteam där ett annat län an-
vänds för att välja lämpliga kontroller. 
    
Nyckelord: Matchning, inferens, resampling, subsampling, effektutvärdering, observationsstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jag tackar Erica Lindahl för behandling av datamaterialet till denna uppsats. 
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1. Inledning 
 

Forskare som försöker skatta orsakssamband (kausala effekter) stöter inte sällan på olika typer 

av problem eftersom det kan finnas många faktorer som inverkar (slumpmässiga, ej observer-

bara, eller helt enkelt okända faktorer). En vanlig metod att skatta kausala effekter är att retro-

spektivt bilda en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp där behandlingsgruppen har fått en 

”behandling” som skiljer dem åt från kontrollgruppen. Problemet är att retrospektivt bildade 

kontroll- och behandlingsgrupper sällan är homogena med avseende på faktorer som påverkar 

effekten som vi är intresserade av (oberoende av den eventuella effekten av själva behand-

lingen) och att dessa heterogeniteter kan vara svåra att kontrollera för. Ofta så innebär detta 

att individer som erhållit en behandling vars effekt vi vill mäta inte är slumpmässigt (utan 

systematiskt) anvisade till behandlingen och att dessa därför skiljer sig från de individer som 

inte fått behandling på ett sätt som inte är oberoende av det utfall man vill studera effekten av. 

Detta innebär vidare att vi kan inte bara jämföra effekten av behandlingen på individer som 

ingått behandling med individer som stått utanför eftersom detta skapar en snedvridning av 

effekten vi försöker mäta.  

 

Den optimala (teoretiska) lösningen på ovanstående problem skulle vara att undersöka varje 

behandlad individ med sig själv, givet att denne inte var behandlad (den så kallade kontrafak-

tiska individen). Då kunde vi bara jämföra utfallen eftersom det enda som skiljer försöken 

från varandra är huruvida individen är behandlad eller inte. Eftersom detta inte är möjligt 

finns möjligheten att istället försöka hitta en individ som är så lik den behandlade individen 

som möjligt med avseende på faktorer som påverkar det utfall som vår effekt av intresse är 

tänkt att påverka, oberoende av själva behandlingen. När en sådan individ har hittats kan den-

ne ersätta (eller estimera) den kontrafaktiska individen. Detta tillvägagångssätt brukar kallas 

matchning och introducerades av Rubin (1973a, 1973b, 1974) för detta ändamål. 

 

I denna uppsats ligger fokus på att analysera en specifik åtgärd kallad Resursteam (fortsätt-

ningsvis RT) vars mål är att minska antalet långtidssjukskrivna i Uppsala län. En tidigare un-

dersökning av RT, genomförd av forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

och Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet i Anderzén m.fl. (2007), har 

visat att effekten av denna typ av samverkansåtgärd på sjukskrivna individers förmåga att 
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återvända till arbetslivet är statistiskt och ekonomiskt signifikant och negativ.2 I denna under-

sökning ingick bland annat en retrospektiv studie där matchning på ett antal kovariater samt 

överlevnadsanalys användes för att estimera en behandlingseffekt för dem som ingått i RT 

(behandlade individer). Det var emellertid problematiskt att finna lämpliga kontrollindivider i 

Uppsala eftersom de bäst lämpade för detta ändamål torde bestå av dem som är själva mål-

gruppen för RT. Istället rekryterades kontrollindivider från Gävleborgs län, vilket motiverades 

av att de ännu inte hade infört RT men i övrigt ansågs likna Uppsala län med avseende på 

sjukvårdens struktur. I praktiken användes en estimator som jämförde tidsperioden innan RT 

infördes med tidsperioden efter för att kontrollera strukturella skillnader och gemensamma 

trender mellan de båda länen.  

 

Ett potentiellt problem med den tidigare utvärderingsmetoden är att det kan finnas länsspeci-

fika skillnader med avseende på sjukskrivningstiden som gör att behandlings- och kontroll-

grupp inte är jämförbara. Av denna anledning motiveras i denna uppsats en annan metod att 

utvärdera effekten av RT endast med data från Uppsala. Problemet är att individer kan initie-

ras i RT när som helst under utvärderingsperioden, vilket gör att behandlings- och kontroll-

grupp inte är jämförbara (homogena) med avseende på behandlingstidpunkt. Fredriksson och 

Johansson (2004) och vidare i de Luna och Johansson (2007) föreslår en förväntansriktig es-

timator som löser detta problem genom att kontrollera för tiden innan behandling. På grund av 

att individer kan behandlas internt under utvärderingsperioden finns dock en risk att vissa 

observationer kan användas som både kontroller och behandlade, vilket komplicerar inferens 

med denna ansats. För att göra inferens föreslås vidare i denna uppsats istället resampling3 

som i Avdic (2007) tidigare studerats empiriskt och under kontrollerade former i en Monte 

Carlo-analys genom att skatta den empiriska fördelningen för de Luna och Johanssons (2007) 

estimator (via så kallad subsampling; se exempelvis Politis, Romano och Wolf (1999)). 

 

Uppsatsen är indelad i följande avsnitt; kapitel två beskriver RT och utvärderingsproblemet 

utifrån den tidigare utvärderingen om RT. Kapitel tre utvecklar matchningsestimatorn och hur 

den estimeras i de Luna och Johansson (2007), samt de problem med inferens som finns med 

denna ansats. Kapitel fyra förklarar hur inferens av de Luna och Johanssons estimator kan 
                                                 
2 Orsaken till detta är inte fastlagd men i resultatdiskussionen menar man att det antingen kan tillföras det faktum 
att kontrollgruppen fick en kvalitativ omställning då försäkringskassan införde ”hårdare tag” och höjde kraven 
för att personer skulle få ersatt sjukskrivning. En annan förklaring är att behandlingsgruppen ”låstes in” i sin 
behandling eftersom åtgärderna tog lång tid, vilket förlängde sjukskrivningsperioden snarare än förkortade den. 
3 Med resampling menas här att dra åtskilliga (mindre) stickprov från originalstickprovet för att empiriskt skatta 
fördelningen för en statistika, exempelvis variansen. 
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göras med hjälp av resamplingmetodik. Kapitel fem beskriver de data som används i den em-

piriska analysen. Kapitel sex beskriver de resultat som erhållits då denna ansats använts och 

relaterar dessa till den tidigare utvärderingen. Kapitel sju sammanfattar och avslutar.   

 

2. Resursteam – en applikation på utvärderingsproblemet i observations-

studier 
 

Samverkansformer av olika slag inom sjukvård och rehabilitering har ibland betraktats som 

ett sätt att effektivisera behandling av sjuka. I skuggan av de senaste årens uppsving bland 

långtidssjukskrivna har det sökts intensivt efter olika möjligheter att motverka denna tendens 

som ger upphov till både direkt och indirekta negativa konsekvenser på kort och lång sikt. 

Samverkansåtgärder generellt är en idé som intuitivt verkar lockande eftersom det finns en 

underliggande teori om effektivare felsökning och behandling bland sjuka individer då orsa-

ken till deras sjukdom ofta beror av komplexa kompositioner av olika ursprung (sociala, fy-

siska eller psykiska) och som därmed oftast som sådant måste behandlas på ett flerdimensio-

nellt plan (se exempelvis Ståhl (2007)).  

 

2.1 Resursteams syfte och struktur 

Resursteam är ett samverkansprojekt som initierades under våren 2004 av Försäkringskassan 

och Landstinget i Uppsala län. I ett så kallat Resursteam samarbetar läkare, sjukgymnast, be-

teendevetare och handläggare från Försäkringskassan för att minska antalet personer som blir 

långtidssjukskrivna. Avsikten och målet enligt Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala 

län (2004a, 2004b) var att ”genom tidig multiprofessionell samverkan minska antalet sjuk-

skrivningar och möjliggöra för fler sjukskrivna att återfå arbetsförmågan på hel- eller deltid” 

enligt överenskommelsen. Målgruppen bestod framför allt av individer som ”riskerar att bli 

långtidssjukskrivna och där teamets bedömning enligt evidensbaserade riktlinjer, kan påverka 

sjukskrivningslängden och underlätta återgången till arbete”. Genom Resursteamen skapas 

regelbundna möten mellan sjukskrivande läkare och handläggare från Försäkringskassan. 

Tillsammans med teamens kompetens inom sjukgymnastik och beteendeterapi är tanken att 

skapa förutsättningar för riktade insatser för den försäkrade/sjukskrivne tidigare än vad som 

tidigare varit fallet. Resursteams huvudsakliga uppdrag är att erbjuda kvalificerad hjälp tidigt i 

sjukskrivningsprocessen genom att samla olika vårdresurser runt en patient.  
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Sammansättningen i teamen specificeras i avtalet mellan försäkringskassan och Uppsala läns 

landsting till den specifika mottagningens läkare, en sjukgymnast, en beteendevetare och en 

handläggare från försäkringskassan. I avtalen kring resursteamen beskrivs de olika inblanda-

des roller som: Handläggarens uppdrag är att bistå med regelverket kring sjukpenning och 

övriga delar av sjukförsäkringen och att återkoppla till försäkringskassan om vilka åtgärder 

som rekommenderats under mötena. Läkaren leder mötena, presenterar varje fall och bistår 

med resultat av tidigare vidtagna medicinska åtgärder. Han eller hon är också skyldig att kon-

takta patienten om vad som bestämts under mötena. Sjukgymnastens och beteendevetarens 

uppgifter är att agera konsulter och rekommendera åtgärder med sina specialistkompetenser. 

Sjukgymnasten bedömer exempelvis behovet av sjukgymnastik och ergonomi vid ar-

betsplatsen medan beteendevetaren ger förslag om eventuella samtalsstöd och/eller psykote-

rapi. 

 

Samverkan inom resursteam är avsett att fungera på ett likartat sätt med samma rolluppsätt-

ningar på alla länets husläkarmottagningar. En individ initieras på egen vilja till resursteam av 

husläkaren eller handläggaren. Det efterföljande mötet resulterar i rekommendationer för oli-

ka åtgärder. Försäkringskassan tar därefter beslut om vilka åtgärder som skall genomdrivas 

medan läkaren tar kontakt med resursindividen. Åtgärderna påbörjas därefter inom en viss tid 

från mötet och en utvärdering sker efter att åtgärdsprogrammet är avslutat, se vidare Anderzén 

m. fl. (2007).  

 

2.2 Tidigare effektutvärdering av Resursteam 

I en rapport från Riksinstitutet för arbetslivsinriktad rehabilitering har Ståhl (2007) menat att 

tidigare utvärderingar av så kallade tvärprofessionella teams möjligheter att komma till rätta 

med höga sjukskrivningstal har visat sig vara problematiskt eftersom det inte har funnits nå-

gon naturlig kontrollgrupp att jämföra med. Detta har gjort det svårt att uttala sig om eventu-

ella förändringar har berott på just samarbetsprojekten eller andra faktorer. Den vanliga meto-

den har då varit att basera resultatet på hur personalen har upplevt och vad de har för åsikter 

av att arbeta i team och alltså inte på själva utfallet av arbetsformen (den faktiska effekten av 

att arbeta i team). Denna form av utvärdering är inte oproblematisk därför att medverkandes 

upplevelser inte alltid stämmer överens med verkligheten, det vill säga att de kanske upplever 

att patienten faktiskt mår bättre än vad denne egentligen gör och att de förbättringar som görs 

i alltför hög grad tilldelas själva arbetet i team när det i själva verket mycket väl kan finnas 

andra orsaker, okorrelerade med samarbetsprojektet som ligger bakom tillfrisknandet.  
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I Anderzén m.fl. (2007) finns, förutom två kvalitativa enkätstudier av ovanstående slag, även 

en kvantitativ studie som skattar den faktiska effekten av samverkan i Resursteam genom att 

matcha ihop individer med varandra med liknande personliga karaktäristika baserat på retro-

spektiv information, i detta fall registerdata. Det grundläggande problemet i denna studie är 

att medverkan i RT är frivillig.4 Detta innebär att de som själva väljer att delta i RT potentiellt 

systematiskt skiljer sig från dem som väljer att stå utanför exempelvis i fråga om sjukskriv-

ningstid.5 Därför är utmaningen att välja ut lämpliga kontrollindivider ur den pool av potenti-

ella kontroller som inte har antagits till RT. I denna studie matchas RT-individer ihop med 

kontrollindivider som (oberoende av RT) skall vara så lika RT-individerna som möjligt med 

avseende på faktorer som påverkar just sannolikheten att en individ anmäls till RT. Dessa 

faktorer bestod i denna studie av riskfaktorer för långtidssjukskrivning bestämda av försäk-

ringskassan, registerinformation om social bakgrund från LOUISE6 samt försäkringskassans 

sjukskrivningsregister om sjukdomshistorik och diagnos vid sjukskrivningstillfället. 

 

Ett problem med att utvärdera effekten av RT i Anderzén m. fl. (2007) var att eftersom perso-

ner med risk för långtidssjukskrivning var målgruppen för RT så borde det också vara främst 

dessa som initierades. Potentiella kontrollindivider var därför tvungna att hämtas från ett an-

nat län där RT inte ännu existerade eftersom det helt enkelt inte fanns några lämpliga kon-

troller som matchade de behandlade individerna i Uppsala. Gävleborgs län hade inte inlett 

något samarbete med externa aktörer liknande RT i Uppsala under den aktuella perioden vil-

ket motiverade att länet användes som bas för att hitta lämpliga kontroller. I matchningssyfte 

är det emellertid viktigt att institutionella skillnader som påverkar individers sjukskrivnings-

perioder måste kontrolleras för.7 För att en korrekt uppfattning av effekten av RT skall kunna 

uppskattas får det inte finnas någon länsspecifik trend i antalet sjukskrivningsdagar (obero-

ende av RT). Om en sådan trend finns så är inte länen jämförbara eftersom individerna skiljer 

 
4 Initiering i RT är frivillig efter samtal med läkare eller försäkringshandläggare. Läkaren eller handläggaren 
föreslår RT och individen får själv ta ställning till om denne vill vara med eller inte.   
5 Det är inte svårt att komma på exempel där individer systemetiskt skiljer sig m.a.p. sjukskrivning; exempelvis 
kan man anta att individer som i högre grad vill bli friska väljer RT medan individer som inte vill bli friska t.ex 
på grund av apati inte väljer RT. Förmodligen blir individer med en starkare vilja att bli friska också friska snab-
bare. Se vidare kapitel tre.  
6 LOUISE (LOngitudinell databas för Utbildning, Inkomst och SyssElsättning) är en heltäckande informations-
databas för alla individer i Sverige över 16 år, inriktad på arbetsliv och förändringar på arbetsmarknaden. LIN-
DA (Longitudinell INdividDAtabas), i kontrast, är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som innehåller 
tre procent av befolkningen varje år. 
7 Annars finns återigen risken att resultatet från studien blir missvisande eftersom de behandlade individerna i 
Uppsala inte kan jämföras med kontrollindividerna från Gävleborg med avseende på sjukskrivningens längd. 



sig systematiskt åt med avseende på länstillhörighet och därmed kan effekten av RT inte ur-

skiljas från effekten av dessa eventuella länsspecifika faktorer.  

 

Problemet med att finna lämpliga kontroller i Uppsala är alltså att individer i praktiken kan 

initieras i RT när som helst under utvärderingsperioden (det finns ingen restriktion för när en 

individ blir behandlad i RT). Detta leder i sin tur till att en skattning av behandlingseffekten 

av RT inte blir korrekt om vissa kontrollindivider kan bli behandlade i framtiden eftersom 

sjukdomsperioden efter behandlingen påverkas av effekten av att vara i RT. En estimator fö-

reslagen av Fredriksson och Johansson (2004), utvecklad i de Luna och Johansson (2007), tar 

hänsyn till detta problem genom att kontrollera för perioden innan behandling för att skapa en 

matchad kontrollgrupp som är jämförbar med behandlingsgruppen under antagandet om att 

initiering i RT är fullständigt randomiserad (slumpmässig).  

 

3. Effektutvärdering vid matchning på retrospektiva data8 
 

Effektutvärdering via matchning går i princip ut på att finna kontroller för varje behandlad 

individ som används i analysen. Detta görs med motivering att initiering till behandling i 

princip skall bli fullständigt randomiserad så att inte grupperna skiljer sig systematiskt från 

varandra med avseende på någon faktor som påverkar utfallet av intresse. På grund av att vis-

sa individers sjukskrivningsperioder endast är delvis kända (till följd av att behandling kan 

ske när som helst) används vanligtvis överlevnadsanalys för att kunna kontrollera för indivi-

duella skillnader i durationen. Inferens av den estimand som skattas kan emellertid visa sig 

svår eftersom vissa individer används flera gånger i estimationen och därmed introduceras en 

kovarians i variansestimatorn för överlevnadsfunktionerna som inte är möjlig att observera. 

 

3.1 Syfte och antaganden med matchning 

Det fundamentala problemet vid effektutvärdering av en viss behandling i en observationsstu-

die är att vi som högst kan observera ett potentiellt utfall för varje individ, antingen med eller 

utan behandling. I RT-applikationen kan detta problem karaktäriseras som; om  är den ob-

serverade durationen i sjukdom för en individ i som inte initierats i RT,  är durationen för 

samma individ när denne har initierats i RT och  är en behandlingsindikator som antar vär-

0
iT

1
iT

D

                                                 
8 Detta avsnitt baseras på de Luna och Johansson (2007). 
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de ett om individen initierats i RT (i övrigt noll), så kan vi bara observera ( )00 =DTi  eller 

( )11 =DTi . I effektstudier där syftet är att undersöka effekten av en viss åtgärd, ett visst pro-

gram eller annat är vi intresserade av att undersöka vad resultatet hade blivit om den behand-

lade personen inte hade behandlats, det vill säga ( )10 =DTi . Detta går inte att observera efter-

som det är kontrafaktiskt tänkande.9 Om vi kunde observera den kontrafaktiska händelsen så 

skulle vi kunna beräkna den genomsnittliga behandlingseffekten, kallad ATE10 genom 

 

                                                        ( )dDTTEATE ii =−= 01  (3.1) 

  

Den genomsnittliga behandlingseffekten är skillnaden mellan individ i:s förväntade sjukskriv-

ningstid med respektive utan behandling.  

 

Ofta är vi mer intresserade av utfallet på den behandlade individen, vilket föranleder oss att 

endast undersöka dessa och lämna de obehandlade utanför analysen. Istället för att undersöka 

ATE, det vill säga behandlingseffekten för alla, så analyserar vi istället endast behandlingsef-

fekten för de behandlade, eller ATT.11 Denna är definierad som  

 

                                                        ( )101 =−= DTTEATT ii  (3.2) 

 

Intuitivt, om vi kunde hitta en individ m som är exakt likadan med avseende på alla karaktä-

ristika som påverkar vår sjukskrivningsvariabel så kan denna användas istället för ”den kont-

rafaktiska individen” för individ i eftersom . En matchningsprocedur försöker göra 

just detta genom att para ihop behandlade och obehandlade individer med liknande personliga 

karaktäristiska. Genom att betinga på ett antal kovariater, X, som vi tror kan påverka vår vari-

abel av intresse, i vårt fall effekten av att delta i RT så kan vi estimera den kontrafaktiska in-

dividen. Förutsättningen för att kunna jämföra individer är alltså att de inte ska skilja sig sys-

tematiskt med avseende på behandlingsstatus, eller matematiskt att 

00
mi TT =

 

                                                 
9 Vi kan omöjligt återskapa en händelse i den verkliga världen exakt som den var första gången eftersom någon-
ting alltid har förändrats sedan dess; om inget annat så har vi ju kännedom om hur det gick förra gången, vilket 
är ny information som i många fall troligen påverkar utfallet och vilka val vi faktiskt gör. Således är matchning 
inte ett sätt att helt och hållet undvika bias utan ett sätt att minimera denna. 
10 Average Treatment Effect, den genomsnittliga behandlingseffekten. 
11 Average Treatment effect of the Treated 
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Antagande A: Givet kovariater X är det observerade värdet  för alla i oberoende av behand-

lingsstatus D 

k
iT

 

                                          ( ) XXdDT k
i ∀=⊥ ,   1,0=k  Ni ,..,2,1=  (3.3) 

 

där är den potentiella sjukskrivningstidenk
iT 12 för individ i med behandlingsstatus k, X är våra 

observerade kovariater och D är behandlingsindikatorn som antar ett om individen är be-

handlad i RT, annars noll. Detta är det grundläggande så kallade ”unconfoundedness”-anta-

gandet13 motiverat från vårt tidigare utvärderingsproblem. Om detta antagande är uppfyllt så 

kan vi jämföra individer med avseende på sjukskrivningsperiod om de har samma bakgrunds-

karaktäristika.  

 

För att behandlingseffekten skall kunna tolkas korrekt krävs ytterligare åtminstone två större 

antaganden. För det första så får inte vår utfallsvariabel av intresse påverkas av vilken be-

handlingsstatus de övriga observationerna har. Om så är fallet kommer man att få olika resul-

tat beroende på vilka individer som initieras till behandling. Detta antagande brukar benämnas 

SUTVA.14  

 

Antagande B: Värdena  och  för någon individ påverkas inte av vilka värden D tar för 

någon annan individ 

0
iT 1

iT

 

I vår tillämpning så skulle detta innebära att individers sjukskrivningstid påverkades av huru-

vida andra individer initierades till RT eller inte. Det är svårt att finna någon systematisk an-

ledning till varför detta skulle vara ett problem i detta sammanhang eftersom individerna i 

analysen sällan är relaterade till varandra. 

 

För att vi ska kunna matcha varje behandlad observation med en liknande kontrollindivid 

måste vi även anta att värdena på de observerade kovariater X som vi använder för match-

                                                 
12 Vi använder samma ”problem” som i kapitel två, nämligen sjukskrivningsperioder för sjuka individer varav en 
del behandlas i RT och resten är potentiella kontroller. 
13 Om vi återgår till kapitel två så kan vi kalla individens motivation att bli frisk för en ”confounder”, det vill 
säga en individ som har större sannolikhet att ha en längre sjukskrivningsperiod också har en lägre sannolikhet 
att inskrivas till RT. Om vi, givet att vi kan kontrollera för ”motivation”, kan anta att individers sannolikhet att 
initieras till behandling (RT) är helt slumpmässig, så är ”unconfoundedness”-antagandet uppfyllt.  
14 Stable Unit Treatment Value Assumption 
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ningen måste finnas i både behandlings- och kontrollgruppen. Om vi exempelvis antar att alla 

i RT behandlade observationer är kvinnor medan alla potentiella kontroller är män samt att 

variabeln kön har en inverkan på vår utfallsvariabel (antal sjukdagar) så kan vi inte hitta nå-

gon lämplig kontroll till den behandlade observationen och en jämförelse blir svår att genom-

föra eftersom kön är en viktig bakgrundsvariabel. Givet att vi behöver en viss överlappning av 

individer i de båda grupperna för att kunna genomföra en korrekt matchning antar vi följande 

antagande 

 

Antagande C: Sannolikheten att vara både behandlad och obehandlad är mindre än ett för alla 

observationer 

 

                                                           ( ) XXD ∀<= ,11Pr  (3.4) 

 

Om detta antagande inte håller för en observation så bör den tas den bort ur estimationspro-

cessen. Det område på sannolikhetsfördelningarna inom grupperna (för de olika kovariaternas 

värden) som antagande C håller för kallas för ”common support” eller ”överlappningsgrad” 

och är alltså den delen där både behandlade och obehandlade till åtminstone viss del överlap-

par varandra. Ju högre överlappningsgrad, desto större sannolikhet är det att man kan hitta en 

bra kontrollmatch i det aktuella intervallet.  

 

3.2 Estimation och inferens av matchingestimatorn 

Om ovanstående tre antaganden är uppfyllda kan vi estimera ATT genom att para ihop poten-

tiella kontrollobservationer med de behandlade observationerna givet en viss uppsättning ko-

variater X. En vanlig metod att göra detta är att använda ”nearest-neighbour matching”, det 

vill säga att som kontroll använda ett viktat medelvärde över de M observationer vars karaktä-

ristika mest liknar den behandlades. Vi estimerar vår genomsnittliga behandlingseffekt genom 

följande process 

 

                                                    ( )∑
=

=−=
1

01 1ˆ1ˆ
i

ii DTT
N

TTA  (3.5) 

 

där 
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                                                              ∑
∈

=
iMj

j
i

i T
M

T 00 1ˆ  (3.6) 

  

där  är de M observationer som mest liknar individ i med avseende på X. Den 

kontrafaktiska individen estimeras därför med hjälp av matchningen på X som därefter an-

vänds till att estimera behandlingseffekt vi är intresserade av.  

ii Mm ,...,1=

 

För att matcha individer används ofta propensity score-estimation, se Rosenbaum och Rubin 

(1983, 1984). Propensity score är definierat som sannolikheten att vara behandlad givet våra 

bakgrundsvariabler X, eller ( XDpi 1== ) .15 I praktiken går denna metod ut på att skatta san-

nolikheten för att en individ skall vara behandlad och därefter para ihop de behandlade med 

den kontroll vars estimerade sannolikhet är så lik den behandlades som möjligt. Rent tekniskt 

används en logistisk modell vars parametrar estimeras med maximum likelihood. Den bero-

ende variabeln är noll eller ett med avseende på behandlingsstatus, det vill säga 

 

                                                    ( ),1,~ ii pBinD  Ni ,...,1=  (3.7) 

 

där  är antalet observationer, alla med sin egen sannolikhet ip tt vara behandlade, och k är 

en indikator för behandlingsstatus. För varje i används X för att förklara ip , där X, som tidi-

gare, är en vektor med bakgrundsvariabler som används vid matchningen. Vår logit-modell 

(logaritmen av oddsration

N  a

16) är 

 

                                    ( ) ihhi
i

i
i xx

p
p

pit ,,110 ..
1

lnlog βββ +++=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=  (3.8) 

 
där  är en h-vektor och de okända iX hβ  estimeras med maximum likelihood.17 Varje hβ  kan 

tolkas som den marginella logoddsratio-effekten av en ytterligare enhets förändring i den h:te 

förklarande variabeln. Vi kan också ekvivalent skriva modellen som  

                                                 
15 Observera att med propensity score kan det visas att antagande A istället blir ( )

i
pdDk

iT =⊥ . 
16 Oddsration är formellt definierad som oddset att en händelse händer för den ena gruppen dividerat med oddset 
att det händer i den andra gruppen. 
17 Maximum likelihood-estimation (MLE) är en vanlig estimationsmetod. Istället för att dra slutsatser om sanno-
likheten på det utfall vi observerar så kan vi med MLE utifrån utfallet dra slutsatser om likelihooden på param-
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( )ikhi xxi e

p
,,110 ...11

1
βββ +++−+

=
 (3.9) 

 

När matchningen är gjord och behandlingseffekten är skattad är man oftast intresserad av att 

undersöka huruvida effekten är signifikant skild från ett specifikt värde. Variansen på be-

handlingseffektsestimatorn estimeras på följande vis; 

 

                             ( ) [ ][ ] ( )2
1

012 ˆˆ1ˆˆˆˆ ∑=
−−=−=

N

i ii TTATT
N

TTAETTAETTAraV  (3.10) 

 

Utan ytterligare fördjupning skulle inferens kunna göras till populationen av intresse, men 

denna skulle troligen inte bli korrekt eftersom vi inte kan observera alla individers sjukdoms-

perioder. 

  

3.3 Överlevnadsanalys och inferens av estimatorn av behandlingseffekten 

Ofta när forskare konfronteras med data som skall användas för att undersöka en behandlings-

effekt uppkommer ett problem därför att observationer censureras.18 För det första kan en 

individ censureras externt vilket, i fallet med RT, innebär att man inte har tillgång till hela 

sjukdomsperioden. För det andra kan också en individ som används som kontroll censureras 

internt genom att bli behandlad innan utvärderingsperioden är slut. En utvärdering av behand-

lingseffekten kan med intern censurering potentiellt ge kraftigt missvisande resultat eftersom 

en individ kan behandlas i RT när som helst under utvärderingsperioden, vilket innebär att en 

matchad kontrollindivid kan befinna sig i RT under en period av sjukskrivningsperioden. Det-

ta innebär att om det finns en behandlingseffekt av att vara i RT så riskerar de senare be-

handlade kontrollindividerna att omfattas av denna effekt under perioden efter att dessa blivit 

behandlade. Således blir estimatorn av behandlingseffekten inte förväntansriktig.  

 

För att undvika dessa problem använder Fredriksson och Johansson (2004) överlevnadsana-

lys. Definiera överlevnadsfunktionen som  

                                                                                                                                                         
tervärdet. Utifrån de utfall vi får från ett sample av observationer beräkna likelihooden för ett visst värde på 
parametern av intresse. Det värde som maximerar värdet på denna likelihood, är också det värde som är mest 
sannolikt givet produkten av de observerade utfallen. 
18 En censurering inom statistiken innebär att ett värde på en observation (här; sjukskrivningsperioden) bara är 
delvis känd och således kan skapa problem.  
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                                                      ( ) ( )tTtF k
i

k >= Pr  1,0=k   (3.11) 

 

där t är en specifik tidpunkt och T är den observerade sjukperioden för en specifik individ och 

k är, som tidigare, behandlingsstatus. I ord kan överlevnadsfunktionen förklaras som sanno-

likheten att tidpunkten för en individuell händelse av intresse inträffar senare än t.19 För sjuk-

skrivna är överlevnadsfunktionen sannolikheten för en individ att fortfarande vara sjukskriven 

efter tidpunkt t. Ett annat viktigt begrepp är hasarden eller ”risken” att utfallet av intresse in-

träffar i en given tidpunkt t. Den generella definitionen av hasarden är 

 

                                            ( ) ( ) ( )
( )tF
dttftTdttTtdtt =>+<≤= Prλ   (3.12) 

 

I vår tillämpning om RT kan vi ekvivalent uttrycka hasarden som  

 

                                                  ( )
( )
( )∑

∑
=

=

≥

=
= N

i
k

i

N

i
k

ik

tTI

tTI
t

1

1λ , 1,0=k   (3.13) 

 

eller andelen tillfrisknande i tidpunkt t av det totala antalet individer vars sjukperiod sträcker 

sig längre än t. 

 

Med data som innehåller intern eller extern censurering av individers durationer i sjukdom 

kan vi antingen observera tiden för tillfrisknandet, , eller tiden för censureringen, definierad 

som ,

iT

iL 20 vilket innebär att alla individerna i samplet kan delas in i någon av dessa två katego-

rier. Om vi låter χ  vara den först inträffade av dessa utfall, det vill säga 

 

                                                  ( ),,min iii LT=χ  Ni ,...,1=   (3.14) 

 

                                                 
19 Inom medicinforskningen brukar man tala om dödsfall. Således blir överlevnadsfunktionen sannolikheten att 
överleva längre än t. 
20 ”Loss” på engelska. 

 - 15 -



så vet vi om individ i har iiii TLT =→≤ χ  eller iiii LLT =→≥ χ . Utan att gå in alltför 

mycket på detaljer så kan vi genom denna kunskap definiera vår överlevnadsfunktion (med 

hänsynstagande till censurering) som 

 

                               ( ) ( ) ∏∏
<=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=−=

tt j

jj
J

j
j

k

i
n

dn
tF

1

1ˆ λ 1,0=k  Jj ,...,1=   (3.15) 

 

där , Uttt <<< ...21 Uu ,...,1= är de U, sorterade i stigande ordning, observerade sjukskriv-

ningsperioderna för de individer som inte censureras, jλ−1  är proportionen fortfarande sjuka 

efter varje tidsintervall,  de kvarvarande individerna i sjukdom och  är antalet individer 

som lämnar sjukdom efter varje intervall j. Det viktiga att inse är att i varje intervall utesluts 

de individer som censureras för att undvika att dessa tas med i analysen och skapar de pro-

blem som censurering av observationer gör. Denna estimator brukar benämnas Kaplan-Meier-

estimatorn (vidare KM-estimatorn), se Kaplan och Meier (1958). Variansen för denna esti-

mator beräknas med den så kallade Greewoodformeln från Greenwood (1926). 

jn jd

 

För att kunna jämföra hasardfunktionerna för de individer som används som kontroller med 

dem som är behandlade i RT måste vi enligt de Luna och Johansson (2007) anta att matchan-

de kontrollindivider som behandlas under utvärderingsperioden är oberoende av det potentiel-

la utfallet för dessa individer, eller  

 

                                                          ( ){ } ( )bDtT t ⊥
∞

=1
0 , b∀  (3.16) 

 

där b är den tidsperiod som initieringen till RT sker i. Det vill säga att sannolikhetsfördel-

ningen för den potentiella durationen i sjukdom för en individ som inte initierats i RT är obe-

roende av i vilken tidsperiod som initieringen sker. Detta antagande kan relateras till antagan-

det om unconfoundedness i kapitel två ovan. Om individerna matchas så att de som väljs som 

kontroller har samma fördelning i fråga om längden på sjukdomsperioden som de som be-

handlas vid initieringstillfället så behöver vi inte oroa oss för att behöva betinga på tid till 

behandling eftersom denna under unconfoundedness-antagandet är fullständigt randomiserad 

(se de Luna och Johansson (2007) för tekniska detaljer runt detta antagande).  
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Förutsatt våra antaganden kan vi nu jämföra de individer som behandlades vid tidpunkt b med 

de individer som ännu inte behandlats vid denna tidpunkt. Följaktligen kan hasarder och (via 

dessa) överlevnadsfunktioner skattas för både behandlingsgrupp och kontrollgrupp enligt 

ovan. Differensen av dessa kan sedan tas för att få behandlingseffekten i varje tidpunkt, defi-

nierad som . Slutligen kan konfidensintervall skapas för denna effekt 

genom att definiera variansen som (se Fredriksson och Johansson (2004) för detaljer kring 

härledningen) 

( ) ( ) ( )tFtFtF
01 ˆˆˆ −=Δ

 

                                ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )tFtFCovtFVartFVartraV F
0101 ˆ,ˆ2ˆˆˆˆ −+=Δ  (3.17) 

 

Fredriksson och Johansson (2004) visar att estimatorn för behandlingseffekten är förväntans-

riktig under tidigare nämnda antaganden, men att dess variansestimator inte är det i det gene-

rella fallet. Anledningen därtill är att kovarianstermen i ekvationen ovan sällan kan undvikas. 

Denna term kan inte estimeras eftersom den kräver att vi har information om båda potentiella 

utfall, vilket inte är möjligt att observera. Till synes kommer variansen inte att kunna estime-

ras korrekt då individer som används som kontroller i en tidpunkt kan behandlas vid ett senare 

tillfälle och därför ingår i både  och ( )tF ′1 ( )tF 0 , tt >′ .  

 

4. Inferens av behandlingseffekt vid medverkan i Resursteam genom an-

vändning av subsampling 

 

I den tidigare utvärderingen av RT användes ett kontrollän för att undvika problemen då indi-

vider initieras i RT vid en godtycklig tidpunkt. I den här uppsatsen används istället en metod 

föreslagen av Fredriksson och Johansson (2004), senare utvecklad i de Luna och Johansson 

(2007) beskriven ovan. För att göra inferens används vidare resampling, specifikt subsamp-

ling, tidigare studerat i Avdic (2007) specifikt för denna estimator. 

 

4.1 Asymptotisk teori 

I Avdic (2007) har inferens av de Luna-Johansson-matchningsestimatorn via resamplingme-

todik21 studerats. Undersökningen baserades på en metodologisk studie av denna typ av 

                                                 
21 Resampling kan användas till flera olika ändamål. I det här fallet används det emellertid till att göra inferens 
där ”vanlig” inferens inte är möjlig av någon anledning. I huvudsak skattas stickprovsfördelningen för en statis-
tika genom att ta ytterligare stickprov från originalstickprovet och genomföra estimationen många gånger. 
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matchningsestimator (de Luna och Johansson 2007). Utgångspunkten för denna studie var att 

undersöka om inferens kunde göras genom att använda subsampling (se nedan) istället för att 

använda den estimerade variansen från de Luna-Johansson-estimatorn som i det generella 

fallet inte är förväntansriktig. För att utvärdera denna estimator genomfördes en Monte Carlo-

studie i vilken förkastningsfrekvensen vid hypotestest studerades under olika storlekar på de 

resamplade stickproven. De resultat som erhölls i studien var i huvudsak att subsampling 

kunde användas för att göra inferens men att relativt höga samplestorlekar var nödvändiga för 

att skapa tolkningsbara konfidensintervall. Subsamplestorleken i sig var också viktig eftersom 

för höga subsamplestorlekar skapade beroenden mellan de olika subsamplen medan för små 

samplestorlekar gav väldigt oprecisa resultat.  

 

Utgångspunkten för denna procedur är att vi från originalstickprovet av storlek n slumpmäs-

sigt och utan återläggning drar ett antal mindre stickprov av storlek s, där . För varje av 

dessa mindre stickprov kan vi beräkna behandlingseffekten ( ,

ns <

SsΔ̂ s ,...,1= ) och därigenom 

empiriskt skatta fördelningen för denna statistika. Om vi låter ( )n n =f Δ̂ ,  vara fördel-

ningsfunktionen för behandlingseffekten i originalstickprovet och 

N,...,1

( )sf Δ̂  detsamma för be-

handlingseffekten vid subsamplingen, så är i princip det enda antagandet som krävs för att 

kunna approximera sannolikhetsfördelningen för vår estimator av behandlingseffekten att 

denna asymptotiskt konvergerar till den sanna fördelningen för behandlingseffekten, det vill 

säga att ( ) ( )Δ⎯→⎯Δ ff d
n

ˆ .22 Intuitionen bakom detta resultat är att vi approximerar den empi-

riska fördelningen för behandlingseffekten i originalstickprovet via subsamplingsmetodiken 

och att dessa två fördelningar är asymptotiskt ekvivalenta, eller matematiskt, att 

( ) ( ) ( )1ˆ
pn of =Δˆ

sf −Δ . Under ovanstående antagande är då ( )sf Δ̂  och  asymptotiskt 

ekvivalenta. Således kan vi asymptotiskt estimera den empiriska fördelningen för behand-

lingseffekten och därefter göra inferens via denna approximation. För en mer utförlig genom-

gång av denna metod, se Politis och Romano (1993, 1994) och Bertail P. m. fl. (1999).   

( )Δf

 

Ett tillräckligt antagande för att behandlingseffekten asymptotiskt skall konvergera i fördel-

ning till sitt sanna värde är att denna estimator är förväntansriktig23, vilket är uppfyllt i de 

                                                 
22 Konvergens i fördelning är en definition av så kallad svag konvergens. 
23 Svag konvergens är den mest generella formen av konvergens vilket innebär att om någon annan form av 
konvergens är uppfyllt så är också antagandet om svag konvergens uppfyllt eftersom denna är ett nödvändigt 
(men ej tillräckligt) villkor för de starkare formerna av konvergens. 
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Luna och Johansson (2007). Genom att approximera en förväntansriktig estimators fördelning 

så kan vi också utifrån denna göra inferens till populationen genom att utnyttja denna estime-

rade fördelning. Baserat på den asymptotiska teorin så kan vi använda som variansestimator 

 där  är våra( ) ( )2
1

ˆˆˆˆ ∑ =
Δ−Δ=Δ

S

s nsnraV sΔ̂ Ss ,...,1=  subsamplade estimat av behandlingsef-

fekten på så sätt att ( ) ns Δ̂p⎯→⎯E Δ̂  Under antagandet om konvergens i fördelning, att 

( ) ( )Δ⎯→⎯Δ ff d
n

ˆ

( )( )∑ =
Δ−Δ

N

n nn E
1

2ˆˆ →n

, så konvergerar denna variansestimator asymptotiskt till 

 då , där ∞ ( ) Δ⎯→⎯pΔE ˆ
n  vilket är den ”vanliga” estimatorn för vari-

ansen.  

 

Konfidensintervall för KM-överlevnadsfunktioner genereras genom att skatta dessa för de 

individer som initierats i RT, ( ) ( )( )∏
=

−=
T

t

thtF
1

11 ˆ1ˆ , det vill säga 

 

                                                            ( ) ( )tFn
tFCI 12ˆ 1 σ⋅±=  (4.1) 

 

där 

 

                                    ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )∑ =
−==

S

s nsntF
tFEtFtFraV

n 1

2111 ˆˆˆˆ1σ  (4.2) 

 

Konfidensintervallen skapas sedan för varje tidpunkt i tidsintervallet och jämförs med ( )tF 0ˆ , 

de estimerade värdena för de matchade kontrollerna. Behandlingseffekten i varje tidpunkt kan 

vidare beräknas genom 

 

                                                          ( ) ( ) ( )tFtFtF
01 −=Δ  (4.3) 

 

med tillhörande konfidensintervall.  

 

4.2 Genomförande 

KM-överlevnadsfunktionerna skattas genom att först matcha på tid till behandling (initiering i 

RT) så att alla potentiella kontrollindivider har varit sjukskrivna minst lika länge som varje 

 - 19 -



behandlad individ vid initieringstillfället, det vill säga t cidc t ,> , C,...,1= , där ct  är de potenti-

ella kontrollobservationernas sjukskrivningstid och idt ,  RT-individ i:s sjukskrivningstid vid 

initiering. Därefter matchas på bakgrundsvariablerna genom att skatta propensity scores för 

varje individ. Betaparametrarna i logitmodellen skattas med hjälp av maximum likelihood. De 

inkluderade bakgrundsvariablerna är dels information om social bakgrund från LOUISE samt 

de riskfaktorer (enligt försäkringskassan) som inverkar på sannolikheten att bli långtidssjuk-

skriven. Vissa variabler transformerades och skalades ner till lägre absoluta värden eftersom 

ML-estimation är känslig mot för stora skillnader i variabelvärdena, exempelvis årsinkomst 

och ålder.  

 är

 

Därefter granskas vilka individer som befinner sig utanför common support, vilka följaktligen 

tas bort från estimationen då det inte är möjligt att hitta lämpliga kontrollindivider till dessa. I 

praktiken görs detta genom att ta ut det högsta värde som en potentiell kontrollindivid uppnår 

vid propensity score-estimationen. Om det finns RT-individer som överstiger detta värde ute-

sluts dessa ur analysen.  

 

Slutligen sker själva matchningen genom att för varje RT-individ ta den kontrollindivid vars 

propensity score minimerar värdet av skillnaden mellan de båda enligt följande procedur: Den 

unika matchen, , är den observation som uppfyller  ic

 

                                                   ( ) ( )( )ciCci pxpc ,1,1minarg X−=
∈

 (4.4) 

 

där 

 

                                                            ( ) ( )XDxp 1Pr ==  (4.5) 

 

I detta skede är det intressant att fastställa hur många individer som används flera gånger i 

estimationen, det vill säga först som kontroller och därefter som behandlade. Detta görs ge-

nom att helt enkelt undersöka vilka kontroller i varje tidpunkt som har en senarelagd behand-

lingstidpunkt.  
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När detta är gjort delas RT-individerna och deras matchade kontroller upp i behandlings- re-

spektive kontrollgrupp. För varje grupp beräknas därefter KM-överlevnadsfunktionerna ge-

nom att först beräkna hasarderna i varje tidsperiod (mätt i veckor). Behandlingseffekten kan 

därefter enkelt fås genom att ta skillnaden mellan de båda överlevnadsfunktionerna för varje 

tidpunkt. Observera här att individerna har först matchas på tid in i behandling så att för varje 

tidpunkt så tas endast de individer som blivit initierade till RT i den specifika tidpunkten och 

jämförs med de kontrollindivider som varit sjukskrivna minst lika länge som RT-individerna 

vid initieringen. De överlevnadsfunktioner som sedan skapas beror därför av denna matchning 

på tid. 

 

För att skapa subsamplade värden av överlevnadsfunktionerna tas slumpmässiga observatio-

ner utan återläggning från originalsamplet av storlek 3
2

ns = . Detta värde har valts eftersom 

det gav de bästa resultaten i Monte Carlo-simuleringen i Avdic (2007). Därefter skapas över-

levnadsfunktionerna på samma sätt som tidigare men med dessa mindre stickprovsstorlekar. 

Under estimationen uppstod dock ett problem med maximum likelihood-estimationen efter-

som det relativa få antalet observationer i varje subsample och det stora antalet kontrollvari-

abler gjorde att vissa av estimaten inte kunde beräknas på grund av linjära relationer mellan 

två eller fler av kontrollvariablerna då många av dessa var binära variabler. I dessa fall använ-

des ordinary least squares-estimatet transformerat till maximum likelihood-estimatet. Slutli-

gen genomförs inferens till populationen genom att skatta den empiriska variansen via sub-

sampling beskrivet ovan. De estimerade konfidensintervallen redovisas grafiskt i resultatka-

pitlet tillsammans med övriga resultat. 

 

5. Data 

 

De data som används i denna analys är i stora delar samma material som använts i Anderzén 

m. fl. (2007). Här ingår dock inte observationer från något kontrollän utan all data är hämtad 

från Uppsala. Genom att utgå från registeruppgifter i LOUISE och matcha ihop dessa på upp-

gifter om sjukfrånvaro från försäkringskassan och uppgifter om RT så har 1,079 stycken indi-

vider kunnat användas i analysen, vilket är cirka tre procent av alla observationer. Antalet 

potentiella kontroller uppgår till 36,588 stycken observationer. Tabellen nedan visar antalet 

initierade i RT av det totala antalet sjukskrivna under utvärderingsperioden. 
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Tabell 5.1: Deskriptiv statistik över antalet medverkande i RT. 
 

Dummy för behandling i RT   Antal Procent Kumulativ 
    
0 36,588 97.14 97.14 
1 1,079 2.86 100.00 
    
Total 37,667 100.00  

 

De bakgrundsvariabler som ingår i analysen är, förutom uppgifter om social status, även för-

säkringskassans faktorer för risken att hamna i en långtidssjukskrivning beskrivna nedan (des-

sa finns att hitta i Anderzén m. fl. (2007)). 

 
• Medicinskt underlag:  

o Psykiatriska diagnoser utan för-
tydligande och symptomdia-
gnoser utan symptombeskrivning,  

o Helt nedsatt arbetsförmåga vid 
psykiatriska diagnoser och dia-
gnoser med besvär från rörelseor-
gan 

o Sjukdomsfall som pågår längre än 
två månader 

 
• Tidigare sjukhistorik: 

o Flera sjukfall de senaste åren 

• Arbete: 
o Tungt arbete  
o Arbetslöshet 

 
• Familj: 

o Make/maka uppbär sjuk- och ak-
tivitetsersättning/sjukpenning 

o Skilsmässa 
o Svårt sjukt barn 

 
• Egen inställning: 

o Ingen planering för återgång i ar-
bete

 

Sjukdomsperioderna mäts genom att undersöka längden som individerna uppbär ersättning 

från sjukförsäkringen. Eftersom denna är uppdelad dels på sjukpenning (SP) och dels på sjuk- 

och aktivitetsersättning (SE) så slås dessa ihop i de fall där båda är aktiva för att få hela sjuk-

domsperioden för individen. I övrigt skapas också en variabel för varje individ som består av 

tiden fram till antingen behandling i RT eller slutet på sjukdomsperioden för att matcha varje 

individ på tid till behandling så att grupperna är homogena i sina fördelningar av sjukdomspe-

rioden innan behandling. Ett antal variabler har också transformerats om till mer lämpliga 

värden, antingen för att få en mer intuitiv tolkning eller för att underlätta ML-estimationen.24 

 

Deskriptiv statistik över dessa variabler finns i tabellen nedan, uppdelade efter kontroller re-

spektive RT-initierade individer. Till synes är det en övervägande majoritet som har psykiska 

eller muskuloskeletala diagnoser bland de RT-initierade. De skiljer sig också relativt mycket i 

fråga om löneinkomst, huruvida de är invandrade eller infödda, eftergymnasial utbildning, 

antal dagar med sjukersättning de senaste sju åren, antal dagar sjukskriven efter första läkar-
                                                 
24 Exempelvis invandrarvariabeln har transformerats om från invandringsår till en dummy som antar värde ett 
om individen är invandrare (oberoende av årtal individen faktiskt invandrade). Alla variabler som inte är dum-
myvariabler har i estimationen skalats om till ett värde mellan noll och ett för att undvika problem med ML. 



besöket och arbetslöshetsstatus. Uppenbarligen skiljer sig individerna alltså ganska kraftigt på 

många av de av försäkringskassans bedömda riskfaktorer som skulle uppfyllas för att ingå i 

RT.  

 
Tabell 5.2: Deskriptiv statistik över de medverkande i analysen, uppdelat på behandlade i RT och potentiella 
kontroller. 
 

                                                                                         Potentiella Kontroller                    RT-individer 
Bakgrundsvariabel Antal Medelvärde Stnd. Avv Antal Medelvärde Stnd. Avv 
Invandrare 36588 .15 .33 1079 .25 .39 
Löneinkomst (100tal kr/år) 36588 1841.65 1358.80 1079 1517.36 1182.42 
Kvinnor 36588 .61 .49 1079 .65 .48 
Eftergymnasial utbildning 36588 .28 .45 1079 .21 .41 
Gift 36588 .46 .50 1079 .49 .50 
Skild 36588 .14 .35 1079 .18 .39 
Antal barn 36588 .76 1.04 1079 .92 1.17 
Ålder 36588 46.06 12.10 1079 47.16 10.76 
Skild med barn  36588 .07 .39 1079 .12 .49 
SP för individen de senaste 7 åren 36588 41.33 97.47 1079 108.35 176.42 
SP för övriga familjemedlemmar de senaste 7 
åren 36588 8.30 47.93 1079 12.18 57.52 

SE för individen de senaste 7 åren 36588 34.16 143.73 1079 72.89 215.17 
SE för övriga familjemedlemmar de senaste 7 
åren 36588 6.10 62.84 1079 6.79 70.79 

Psykisk sjukdom 36588 .16 .37 1079 .30 .46 
Muskeloskeletal sjukdom 36588 .20 .40 1079 .36 .48 
Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP 36588 24.11 68.22 1079 67.57 154.57 

Andel dagar sjukskriven överstigande 60 
dagar vid första beslutet om SP 36588 .04 .20 1079 .16 .37 

Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP om psykisk sjukdom 36588 5.65 41.64 1079 21.20 91.82 

Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP om muskeloskeletal sjukdom 36588 5.29 35.09 1079 21.85 95.20 

Arbetslös 36588 .11 .314 1079 .17 .38 
 

Poängen med matchningen är att jämna ut skillnaderna mellan grupperna med avseende på 

ovanstående faktorer som i hög grad påverkar sjukskrivningsperioden för individer. Vi vill 

inte ha några systematiska skillnader mellan grupperna. Nedan redovisas en tabell med sam-

ma variabler som ovan men där varje RT-individ har matchas med en kontrollindivid på samt-

liga ovanstående variabler. Vid jämförelse mellan tabell 5.2 och 5.3 kan vi se att matchningen 

medverkar till att skapa en homogenare fördelning mellan grupperna med avseende på de 

medtagna kovariaterna. Både medelvärden och standardavvikelser har jämnats ut avsevärt.  
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Tabell 5.3: Deskriptiv statistik över de medverkande i analysen, uppdelat på behandlade i RT och matchade 
kontroller. 
 

                                                                                      Matchade Kontroller                        RT-individer 
Bakgrundsvariabel Antal Medelvärde Stnd. Avv Antal Medelvärde Stnd. Avv 
Invandrare 1079 .24 .40 1079 .25 .39 
Löneinkomst (100tal kr/år) 1079 1601.66 1269.52 1079 1517.36 1182.42 
Kvinnor 1079 .66 .45 1079 .65 .48 
Eftergymnasial utbildning 1079 .23 .39 1079 .21 .41 
Gift 1079 .45 .50 1079 .49 .50 
Skild 1079 .19 .38 1079 .18 .39 
Antal barn 1079 .89 1.25 1079 .92 1.17 
Ålder 1079 46.13 11.01 1079 47.16 10.76 
Skild med barn  1079 .16 .43 1079 .12 .49 
SP för individen de senaste 7 åren 1079 114.99 181.56 1079 108.35 176.42 
SP för övriga familjemedlemmar de senaste 7 
åren 1079 14.15 52.12 1079 12.18 57.52 

SE för individen de senaste 7 åren 1079 75.61 211.82 1079 72.89 215.17 
SE för övriga familjemedlemmar de senaste 7 
åren 1079 4.99 62.97 1079 6.79 70.79 

Psykisk sjukdom 1079 .31 .44 1079 .30 .46 
Muskeloskeletal sjukdom 1079 .34 .47 1079 .36 .48 
Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP 1079 66.91 146.22 1079 67.57 154.57 

Andel dagar sjukskriven överstigande 60 
dagar vid första beslutet om SP 1079 .17 .39 1079 .16 .37 

Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP om psykisk sjukdom 1079 21.01 90.16 1079 21.20 91.82 

Antalet dagar sjukskriven vid första beslutet 
om SP om muskeloskeletal sjukdom 1079 21.71 95.00 1079 21.85 95.20 

Arbetslös 1079 .15 .35 1079 .17 .38 
 

6. Resultat 
 

I detta kapitel skall följande resultat redovisas; (i) problemet med antalet behandlade kon-

trollindivider; hur många individer används som kontroller som senare behandlas under ut-

värderingsperioden och därmed intar dubbla roller i analysen? (ii) Överlappning; hur många 

individer kastas ut ur analysen på grund av att de inte uppfyller antagandet om common sup-

port? (iii) Estimation och inferens av överlevnadsfunktionerna; hur ser de skattade överlev-

nadsfunktionerna ut då endast Uppsala används i analysen och hur skiljer sig konfidensinter-

vallen skapade med subsampling från dem som skapas med variansestimatorn i Fredriksson 

och Johansson (2004)? (iv) Inferens av behandlingseffekten; Hur stor blir behandlingseffekten 

och hur skiljer detta värde sig från den tidigare analysen där Gävleborgs län användes som 

kontrollän?  
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Nedan redovisas antalet RT-individer som tas bort ur analysen på grund av bristande över-

lappning. Av totalt 1079 individer försvinner endast åtta stycken, vilket inte torde ha någon 

betydelse för våra resultat. 

 
Tabell 6.1: Antal behandlade individer uteslutna på grund av bristande överlappning. 

 Antal behandlade 
Innan matchning 1079 
Borttagna 8 
Efter matchning 1071 

 

Av de individer som är kvar till matchningen kan vi undersöka hur många som används 

flera gånger i analysen. Tabellen nedan visar hur många matchningar som sker vid varje 

tidpunkt samt hur många av de matchade kontrollerna som senare går in i RT.  

 
Tabell 6.2: Antal matchade kontroller och antalet behandlade kontroller uppdelat på veckor (där någon 
matchning skedde) till behandling i RT.  
 
    V. till beh.        Ant. kont.   Ant beh kont. 

1 18 2 
2 27 2 
3 30 0 
4 52 3 
5 58 3 
6 67 5 
7 92 1 
8 83 6 
9 75 7 

10 81 3 
11 64 0 
12 44 2 
13 49 4 
14 51 5 
15 31 2 
16 28 1 
17 17 1 
18 26 0 
19 21 2 
20 32 1 
21 14 0 
22 21 0 

23 17 0 
24 8 1 
25 13 0 
26 6 0 
27 5 0 
28 7 0 
29 9 0 
30 3 0 
31 2 0 
32 4 0 
33 2 0 
34 1 0 
35 4 0 
36 1 0 
37 1 0 
40 1 0 
42 1 0 
43 1 0 
48 1 0 
49 1 0 
52 1 0 
56 1 0 

Totalt 1071 51 
 

Av de återstående individerna vid matchningen används 51 stycken som både kontroller och 

behandlade vilket är omkring fem procent av det totala antalet kontrollindivider. Detta måste 

anses vara ett relativt litet antal individer totalt sett eftersom andelen behandlade i datamateri-

alet var tre procent. Möjligen var problemet med återanvändning av RT-individer inte så stort 



som befarats tidigare. Till synes är det väldigt få som matchas efter omkring ett halvår, vilket 

är naturligt eftersom de flesta individer som går in i RT gör det efter en viss tid som ofta i 

förhand är bestämd av läkaren. Då många av individerna går in i behandling ungefär samtidigt 

så minskar möjligheten att just dessa matchas med andra behandlade vilket kan medverka till 

att det är relativt få som återanvänds. 

 

Eftersom det är relativt få som återanvänds så kan vi jämföra subsamplingsansatsen med 

Fredriksson och Johansson (2004) i vilken de Luna och Johanssons (2007) variansestimator 

används. Då problemet med återanvändning är relativt litet så borde dessa två ansatser ger 

liknande resultat. I figuren nedan (figur 6.1) visas KM-överlevnadsfunktionerna för de be-

handlande i RT med tillhörande 95-procentiga konfidensintervall för både subsamplingsansat-

sen och Fredriksson och Johansson-ansatsen samt överlevnadsfunktionen för de matchade 

kontrollerna. Till synes är skillnaden mellan de båda överlevnadsfunktionerna kraftigt signifi-

kant för båda metoderna. Konfidensintervallen ligger relativt nära varandra vilket bekräftar 

ovanstående diskussion runt återanvändningen av observationer. Resultatet är även i linje med 

den tidigare utvärderingen av RT, det vill säga att det finns en signifikant negativ effekt av att 

ingå i RT. Tolkningen av figuren nedan tycks vara att det är framför allt i början av sjukskriv-

ningsperioden som skillnaden accelererar för att sedan avta något mot slutet av utvärderings-

perioden, vilket skulle kunna tyda på en initial inlåsningseffekt bland de till RT initierade in-

dividerna.  
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Figur 6.1: Diagram över behandlings- och kontrollgruppernas KM-överlevnadsfunktioner över tid (mätt i veck-
ors sjukskrivning). Konfidensintervall för behandlingsgruppen skapade med de Luna och Johansson-varians 
respektive med subsampling. 
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För att undersöka behandlingseffekten mer direkt kan vi ta differensen mellan överlevnads-

funktionerna i varje tidpunkt. Nedanstående diagram (Figur 6.2) kan förstås som den estime-

rade behandlingseffekten av att medverka i RT på sjukskrivningslängden. Vi ser tydligare att 

den negativa effekten av RT är som kraftigast i början av perioden. Utöver detta kan vi också 

se att behandlingseffekten mot slutet av perioden minskar, även om den fortfarande är signifi-

kant positiv. Med andra ord skulle vi enligt dessa resultat kunna dela upp den totala behand-

lingseffekten av att ingå i RT i dels i) en initial inlåsningseffekt för RT-individerna och dels 

ii) en RT-effekt som förkortar sjukskrivningstiden för individer i det långa loppet men inte 

tillräckligt för att motverka den initiala effekten.  

 

Vid jämförelse med den tidigare utvärderingen av RT visar det sig att behandlingseffekten 

skattas till 0.10 efter 90 dagar, vilket är omkring 13 veckor. Det vill säga att andelen fortfa-

rande sjukskrivna i behandlingsgruppen är tio procent högre än motsvarande andel i den 

matchande kontrollgruppen. Detta estimat ligger nära den undre konfidensgränsen i ovanstå-

ende diagram. Därefter är skattningarna ungefär samma för båda utvärderingar fram till dag 

540, eller ungefär vecka 77, där den tidigare utvärderingens estimat ligger marginellt högre än 
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den övre konfidensgränsen. Detta kan tolkas som att båda metoder ger på ett ungefär liknande 

resultat överlag. 

 
Figur 6.2: Diagram över skillnaden mellan KM-överlevnadsfunktionerna för behandlingsgrupp och matchad 
kontrollgrupp över tid (mätt i veckor) med tillhörande konfidensintervall skapade med subsampling. 
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7. Avslutning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera inferens inom observationsstudier där match-

ning på retrospektiv data används för att undvika problemet med heterogenitet mellan be-

handlings- och kontrollgrupp som uppstår på grund av att den mekanism som tilldelar indivi-

der till behandling inte är slumpmässig. Uppsatsens empiriska del behandlar en tillämpning 

om rehabilitering inom sjukförsäkringen, kallat Resursteam (RT), som tidigare utvärderats i 

Anderzén m.fl (2007). Denna tidigare undersökning använder sig av ett kontrollän för att mat-

cha de i RT behandlade i Uppsala eftersom individer i Uppsala som matchas som kontroller 

riskerar att själva behandlas vid en senare tidpunkt och därför inte är lämpliga som kontrollin-

divider. I kontrast till den tidigare undersökningen utgår denna uppsats från en metod baserad 

på Fredriksson och Johansson (2005), utvecklad i de Luna och Johansson (2007), i vilka en 

estimator föreslås som tar hänsyn till att individer kan initieras till behandling vid en god-

tycklig tidpunkt. Inferens är emellertid komplicerad eftersom individer till följd av dessa god-

tyckliga behandlingstidpunkter kan används flera gånger i estimationen och snedvrida varian-
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sestimatorn. Inferens görs därför vidare med hjälp av resamplingmetodik som tidigare stude-

rats med denna typ av estimator i Avdic (2007).  

 

Resultaten visar på att i likhet med den tidigare studien visar denna undersökning att RT för-

länger sjukskrivningsperioden med kraftig statistisk signifikans. Vi kan vidare se att inferens 

via resamplingansatsen och de Luna och Johansson-varians ger liknande resultat. Detta beror 

på att det är relativt få individer som återanvänds i analysen, vilket i sin tur innebär att sned-

vridningen av variansestimatorn i de Luna och Johansson blir marginell. Motivationen bakom 

att använda ett kontrollän var att det var svårt att finna lämpliga kontrollindivider att matcha 

de i RT initierade individerna med. Till synes verkar inte detta problem här vara så stort efter-

som matchning kan genomföras utan hjälp av kontrollän. Givet att det ändå finns en viss 

snedvridning i de Luna och Johanssons variansestimator så kan resamplingansatsen i tillämp-

ningar som RT i denna uppsats användas som jämförelse eftersom denna inte påverkas av 

återanvändning av observationer i analysen. Om båda ansatser ger liknande resultat ger detta 

ett mer trovärdigt intryck än om det bara finns en analys att luta sig emot. 
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