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Abstract 
In many biomedical contexts, e. g. when evaluating hearing disorders, the data obtained can 
be described as pairs (x1, y1), …, (xn, yn) where x is a quantitative variable and y a 0/1 variable 
whose probability of taking the value 1 is a monotonic function of x. One way of analysing 
such data is to perform probit regression; thereby two parameters, b0 (= the constant) and b1 
(= the slope) are estimated; the interest centres around m = -b0/b1, i. e. the value of x for which 
the probability is 0,5 that y takes value 1.  
 
General maximum-likelihood (ML) theory asserts that, provided the probit model is correct, 
the ML estimators are consistent and asymptotically unbiased and that the standard errors are 
asymptotically correct. Thus the situation is comforting for large sample sizes. What is not 
clear is how the ML estimator performs in not-quite-large samples. 
 
Object of the present paper is to investigate the biases in  and the adequacy of the 
standard errors provided by the ML method, and also to see if bootstrapping can reduce the 
biases and produce standard errors that are more relevant than those given by ML method. 

mbb ˆ and ,ˆ ,ˆ
10

 
There are two types of bootstrap, non-parametric and parametric bootstrap. With non-
parametric bootstrap you draw independent observations with replacement and with the same 
probability. With parametric bootstrap you know the distribution with the exception of one or 
several parameters. We have the assumption that our data come from a probit model which 
means that we draw our bootstrap samples from the assumed probit model. After drawing the 
bootstrap sample in both of the methods of bootstrap we perform probit regression and the 
two parameters are estimated. 
 
In present paper we have both simulated and authentic data. The simulated data consist of 30 
observations because that is how many observations there are in each patient’s examination in 
our authentic data. Our authentic data come from hearing examinations on patients with one 
particular of impairment of hearing.  
 
The result from simulated data gives us that the mean value of  is corrected to the better 

with both of the methods of bootstrap, but the bias of  corrects to the better with parametric 
bootstrap. The bias of  is the smallest with the use of pure probit regression. We also get 
that the standard errors of  are most in accord with the standard deviation when non-
parametric bootstrap is being used. There is no specific method where the standard errors of 

 are in more accordance with the standard deviation of .  

1̂b

0b̂
m̂

10
ˆ and ˆ bb

m̂ m̂
 
With the use of real patients we most often get that the standard deviation is a little larger with 
the two bootstrap methods than it is for pure probit regression. Some of the patients get very 
high estimates of the standard deviation with one or with both of the two bootstrap methods. 
We also get that the bias-adjusted estimate with parametric bootstrap for patient 5 is negative, 
which should not occur because negative frequencies do not exist. 
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1 Inledning 

1.1 Ménières sjukdom 
Den franska läkaren Prosper Ménière beskrev 1861 för första gången en yrselsjukdom som 
numera kallas Ménières sjukdom. Ménière är en kronisk sjukdom i innerörat, men kan lindras 
genom behandling. Sjukdomen sätter sig oftast på ena örat, där hörseln gradvis försämras. 
Symptomen är i allmänhet ned- och uppgång i hörsel, tinnitus, yrsel och illamående samt 
känslan av att ha lock i öronen.  
  
Många får sjukdomen ganska lindrigt med smärre yrselanfall några gånger om året. Andra har 
betydligt kraftigare anfall som kommer ofta. Dessa attacker brukar avta med åren, men 
hörselnedsättningen och tinnitus kvarstår.  
 
Det sägs att ungefär 50 000 människor i Sverige har sjukdomen. Ménière drabbar ytterst 
sällan barn och sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män. Ménière bryter vanligen 
ut i åldern 40-60 år.  
 
Forskarna är inte säkra på vad Ménière beror på. Den troligaste orsaken hos personer med 
Ménière är att det finns en obalans mellan två salthaltiga vätskor i örats balansorgan. Det 
finns flera teorier om vad denna obalans kan bero på t ex överproduktion av den ena vätskan 
(endolymfa) eller att vätskan inte dräneras bort i tillräcklig omfattning. Vätsketrycket leder till 
en svullnad, som i sin tur stör signalerna till de känsliga balanscellerna och ger upphov till 
yrsel. 
 
Denna sjukdom uttrycker sig mycket individuellt, både vad gäller hur ofta personer som är 
sjuka får olika anfall samt med vilken behandling de får bäst resultat med. Det finns ett antal 
olika behandlingar som erbjuds och fungerar inte den ena sortens behandling får patienten gå 
vidare med en annan. Men all behandling är inriktad på yrsel, då det inte finns någon känd 
behandling för att förhindra hörselnedsättning i samband med Ménières sjukdom. För 
ytterligare information gå in på Hörselskadades Riksförbunds hemsida. 
 

1.2 Diplakusis 
När en person först får höra en ton, med en viss tonhöjd, i det ena örat och sen exakt samma 
ton i det andra örat upplever en person med diplakusis att det är två olika tonhöjder han/hon 
har hört. Orsaken till detta är att örat har stämts om och vätsketrycket på membranerna gör att 
den vandrande vågens maximum inte hamnar på samma ställe i höger och vänster öra längre. 
 
Diplakusis är mycket vanligt förekommande vid Ménières sjukdom. I preliminära resultat har 
normalhörande minimal diplakusis med liten varians över tiden, medan människor i 
Ménièregruppen har stor varians i diplakusis över tiden. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra olika sätt att statistiskt behandla mätresultat som 
uppstår då man vill bedöma graden av diplakusis hos en patient. Tre metoder jämförs med 
varandra, där vi ser på hur stora skevheterna är för våra skattningar och om någon har en klart 
mindre skevhet än de andra. Vi jämför även medelfelen i skattningarna med 
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standardavvikelsen för respektive skattning för att se hur adekvata de är. Huvuddelen av 
uppsatsen består av simulerade data, men även autentisk data används och kommer från fem 
patienter. 
 

1.4 Disposition 
I avsnitt 2 beskriver vi hur en undersökning går till för att bedöma graden av diplakusis, och i 
avsnitt 3 tar vi upp probitregression, bootstrap, de olika parametrarna samt simulerade data. I 
det efterföljande avsnittet redovisar och sammanställer vi de olika resultaten. Första 
analysdelen består av simulerade data och den andra av autentisk data från 5 patienter. Efter 
det följer en resultatsammanfattning i avsnitt 5. Till sist kommer ett appendix med de olika 
dataprogrammen som har använts. 
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2 Data

2.1 Undersökningens utformning 
Det har gjorts undersökningar med ett antal patienter, där man har använt sig av en 
specialutvecklad apparat som växelvis ger toner i höger och vänster öra. Patienten får alltså 
toner som kommer parvis, en ton i respektive öra, och sen en kort paus. Detta upprepas ett 
flertal gånger, vilket ger en mätserie. Tonen är fast i det friska örat och för varje upprepning 
förändras tonens frekvens i det sjuka örat. Patienten ska avgöra om den andra tonen är högre 
eller lägre än den första och trycka på 1 eller 0 på ett tangentbord där mätningarna sparas och 
lagras. För att kunna filtrera bort ljuden från omgivningen använder patienten speciella 
hörlurar. Med hjälp av mätserierna kan man se hur hörseln hos patienten varierar över tiden 
och bedöma graden av diplakusis hos patienten. 
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3 Metod 

3.1 Probitregression 
Sambandet mellan den beroende variabeln (y) och en eller flera oberoende variabler (x) 
förklaras med hjälp av regressionsmodeller. Vi har hela tiden par av observationer (xi, yi), där 
i = 1, …, n, xi mäter frekvensen och ( )( )ii xby 10bBern +Φ∈  och antar endast värdena noll 
och ett. 
 
En probitmodell är 
 
(3.1.1) ( ) ( )xbbx 10 +Φ=π  
 
där π(x) är sannolikheten att y = 1 betingat att x-värdet är x,  är normala 
fördelningsfunktionen, b

Φ
0 och b1 är konstanten respektive lutningen i regressionen. Vi har en 

sannolikhetsfunktion  
 

(3.1.2) 
( ) ( )
( ) ( )ttt

tt

xbb

xbb

+Φ−==

+Φ==

0t

10t

1x0yP

x1yP
 

 
När sannolikhetsfunktionen med y = 1 och y = 0 kombineras för stickprovsobservationerna fås 
likelihoodfunktionen  
 
(3.1.3) ( ) ( )( )∏∏

==

+Φ−+Φ=
0

10
1

10 1*
tt y

t
y

t xbbxbbL  

 
Vi har valt att använda oss av datorprogrammet Stata när vi ska få fram skattningarna av b0 
och b1 samt deras medelfel. Stata beräknar dessa skattningar genom att maximera 
likelihoodfunktionen. Enligt Hogg och Tanis (2006) är dessa maximiskattningar från 
likelihoodfunktionen asymptotiskt väntevärdesriktiga. 
 

3.2 Bootstrap 

3.2.1 Inledning 
Bootstrap är en datorbaserad metod och kan svara på frågor som är mycket mer komplicerade 
än vad traditionell statistisk analys kan. Efron är den första som använde sig av 
bootstrapsmetoden.  
 
Antag att vi har ett stickprov om n observationer från en okänd sannolikhetsfördelning F 
 
(3.2.1)  FXXX n ~,...,, 21

 
där θ  är en storhet som beror av fördelningen för X och  är en skattning av θ̂ θ . Om θ  är 
väntevärdet för X så är stickprovsmedelvärdet x , som beräknas enligt 
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(3.2.2) ∑
=

=
n

i

i

n
x

x
1

 

 
en skattning av θ . Standardavvikelsen σ̂ , är ett mått på variationen mellan observationerna 
och beräknas enligt 
 

(3.2.3) ( ) ( )
2/1

1

2

1
1ˆ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

=

n

i
i xx

n
σ  

 
Tar man sen n/σ̂  så får man ett mått på hur bra skattningen x  blev. 
 
Problemet med denna formel är att den inte går att utvidga till andra skattningar än x . Ett sätt 
att göra sådana utvidgningar på är att använda sig av bootstrap enligt Efron och Gong (1983).  
 
Idén med bootstrap är att sambandet mellan den sanna fördelningsfunktionen F och 
stickprovet liknar sambandet mellan en skattning  av F och ett stickprov från . Man kan 
inte dra multipla stickprov från F, men moderna datorer tillåter att man drar flera stickprov 
från . Så vi använder oss av det primära stickprovet för att få en skattning F  av F och sen 
beräknas stickprovsfördelningen av parameterskattningen under . Denna beräkning görs 
genom att man drar många sekundära stickprov och finner skattningen eller funktionen av den 
skattade, för varje. Om  är en bra approximation för F så är oftast stickprovsfördelningen av 
skattningen under  en god approximation för skattningen under F.  

F̂ F̂

F̂ ˆ

F̂

F̂
F̂

 

3.2.2 Icke-parametrisk och parametrisk bootstrap 
Vid bootstrap använder man den empiriska fördelningsfunktionen  som ger sannolikheten 
1/n för varje värde x

F̂
1, x2, …, xn. 

 

(3.2.4) ( ) { }xxA
n

xF i ≤= ntalet 1ˆ  

 
Från denna fördelning dras ett slumpmässigt stickprov om n observationer. Detta stickprov 
kallas bootstrapstickprovet. Vi har nu 
 
(3.2.5)  FXXX n

ˆ~,..., **
2

*
1

 
Stjärnan indikerar för att det är ett bootstrapstickprov. Varje  dras oberoende, med 
återläggning och med lika sannolikhet från x

jX

1, x2, …, xn. För varje  finns det ett  som 
antingen har värdet noll eller ett. Låt I

jX jY

1, I2, …, In vara oberoende och likafördelade på {1, 2, 
…, n} och sätt  och . Då blir 

jIj xx =*
jIj yy =* ( ) ( )***

1
*
1 ,,...,, nn yxyx  vårt bootstrapstickprov som 

vi gör probitregression på för att få fram skattningarna  och .  *
0b̂ *

1̂b
 
Mer allmänt så skattas en parameter θ  med  från bootstrapsstickprovet. Fördelningen av 

 refereras som bootstrapsfördelningen, eftersom den är bestämd genom . Vid en icke-

*θ̂
*θ̂ F̂
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parametrisk bootstrapsmetod (enkel bootstrap) använder man sig av att relationen mellan  
och F liknar relationen mellan  och  så att fördelningen av  liknar 
bootstrapfördelningen av . 

θ̂
*θ̂ F̂ θθ −ˆ

θθ ˆˆ* −
 
Man tar ett stort antal bootstrapsstickprov (B gånger) om n observationer från F , där det från 
varje stickprov bestäms skattningar av 

ˆ

θ . Dessa skattningar betecknas . 
Medelvärdet och variansen kan för den approximerade bootstrapfördelningen beräknas enligt 
Efron och Tibshirani (1986) på följande vis 

**
2

*
1

ˆ,...,ˆ,ˆ
Bθθθ

 

(3.2.6) 
( ) ( )∑

∑

=

=

−
−

=

=

B

b
b

B

b
b

B

B

1

2***
1

2

1

**

ˆ
1

1ˆˆ

ˆ1

θθθσ

θθ
 

 
Detta ger enligt Garthwaite et al. (2002) skattningar av variansen för   θ̂
 
(3.2.7) [ ] [ ] [ ] [ ] ( )*

1
2*

1ˆ
*
1ˆ

ˆˆˆˆˆˆˆ θσθθθθθθ ==−≈−= FFF VarVarVarVar  
 
och skevheten för  blir θ̂
 
(3.2.8) [ ] [ ] [ ] θθθθθθθθ ˆˆˆˆˆˆ **

ˆ
*

ˆ −≈−=−≈− FFF EEE  
 
och den skevhetskorrigerade skattningen av θ  blir 
 
(3.2.9) ( ) ** ˆ2ˆˆ θθθθθ −=−−  
 
I parametrisk bootstrap känner vi till fördelningen sånär som på en eller flera parametrar. Det 
betyder att vi inte tar stickprov från den empiriska fördelningsfunktionen. Vi har antagandet 
om att data kommer från en probitmodell, vilket betyder att vi tar stickprov i parametrisk 
bootstrap från 
 
(3.2.10) ( )( )jj xby 10

ˆb̂Bern +Φ=  
 
För att få ett parametriskt bootstrapstickprov väljer vi  och jj xx =* ( )( )*

10
* ˆb̂Bern jj xby +Φ= . 

Dessa n par av ( )**  , jj yx  gör man probitregression på och får då skattningarna  och . Detta 
görs B gånger. Från varje stickprov bestäms det skattningar av 

*
0b̂ *

1̂b
θ  och dessa skattningar 

betecknas . Efter det använder man formel (3.2.6) för att beräkna medelvärde och 
varians för bootstrapsfördelningen, skevheten för  beräknas enligt formel (3.2.8) och den 
skevhetskorrigerade skattningen av 

**
2

*
1

ˆ,...,ˆ,ˆ
Bθθθ

θ̂
θ  beräknas enligt formel (3.2.9). 

 
Enligt Shao och Tu (1995) beror parametrisk bootstrap på de antaganden man gör om den 
parametriska modellen. Icke-parametrisk bootstrap är en ”antagandesfri modell”, men är inte 
lika effektiv som parametrisk bootstrap när den modellen är korrekt. 
 

 10



3.3 De olika parametrarna 
Från probitregression (i fortsättningen kallad vanlig probitregression) samt probitregression 
med icke-parametrisk och parametrisk bootstrap fås de två skattade parametrarna  
samt deras medelfel och medelvärden. Vi är speciellt intresserade av kvoten  som 
skattas med hjälp av de två parametrarna, eftersom denna kvot beskriver när en patient hör det 
som att första och andra tonhöjden är lika i båda öronen. 

10
ˆoch  ˆ bb

10 / bbm −=

 
Vi jämför metoderna med varandra genom att se på hur stor skevheten för skattningarna är 
med vanlig probitregressionen samt på hur bra probitregression med icke-parametrisk och 
parametrisk bootstrap är på att korrigera denna skevhet. Medelfelen i skattningarna jämförs 
med standardavvikelsen för respektive skattning för att se hur adekvata de är. Medelfelen för 

 får vi genom att ta kvadratroten av den beräknade variansen för m . Variansen för m  fås 
genom att använda Gauss approximationsformler. 
m̂ ˆ ˆ

 

(3.3.1) ( )[ ]
( )[ ]

( )[ ] ( )[ ] ( )103

1

0
4

1

1

2

0
2

1

0
10

ˆ,ˆ*
ˆ

)ˆ(
*2

ˆ
)ˆ(*ˆ

ˆ
)ˆ(

)ˆ/ˆ()ˆ( bbCov
bE

bE

bE

bVarbE

bE

bVar
bbVarmVar −+≈=  

 

3.4 Simulerade data 
När vi ska simulera använder vi oss av datorprogrammet Stata som min handledare har skrivit 
dataprogram till. Våra simulerade data består av en x-variabel som mäter frekvensen och en y-
variabel som antingen tar värdet 1 eller 0 givet en viss frekvens. Sannolikheten att y-värdet är 
1 blir större desto högre frekvens vi har. Vi arbetar med simulerade data eftersom då vet vi 
redan de rätta svaren. Vi vet att b0, b1 och m ska vara 0, 1 respektive 0. Detta gör det lättare 
för oss att se hur stor skevheten är i våra skattningar. 
 
När vi använder oss av dataprogrammet säger vi hur stort stickprovet ska vara samt hur 
många gånger datorn ska upprepa att ta ut ett stickprov med samma antal observationer. Det 
står även beskrivet hur många gånger man ska bootstrapa varje upprepning. I vårt fall har vi 
ett stickprov om 30 par av observationer som datorn upprepar att ta ut 2000 gånger och varje 
upprepning bootstrapas 100 gånger. Vi har valt att simulera med 30 observationer eftersom 
det är så många observationer som varje mätserie är på i vår autentiska data. I de flesta 
situationer är det enligt Efron och Tibshirani (1986) fullt tillräckligt att ta mellan 50 och 200 
bootstrapstickprov. Det är endast vid användning av konfidensintervall som man behöver ett 
större antal bootstrapstickprov (ca 1000). Vi vill ha våra x-värden jämt utspridda med lika 
stora mellanrum. Detta gör vi genom att väljer ett minimum för vad p-värdet får vara och med 
hjälp av formeln nedan får ut vad det minsta x-värdet är 
 
(3.4.1) ( )minmin_ xp Φ=   
 
Sätter vi  och 6449,105,0min_ min −=⇒= xp 6449,1max =x
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4 Resultat 
Detta avsnitt inleds med en kort diskussion om vad som initialt förväntas av analysen. 
Därefter beskrivs analysens resultat. I appendix 1 - 4 finns de dataprogram som vi har kört i 
Stata. 
 

4.1 Inledande diskussion 
I tidigare forskning har Foster och Bischof (1991) använt sig av parametrisk bootstrap när de 
har skattat variansen av en parameter till en funktion samt vid skattning av medelfel. 
Parametrisk bootstrap har jämförts med en metod med Taylorutveckling och en med 
probitregression. Vid små stickprov har det visat sig att bootstrap är överlägset bättre, men vid 
stora stickprov fungerar alla tre metoderna lika bra.  
 
Enligt Foster och Bischof (1991) bör vår analys på 30 observationer ge mer adekvata medelfel 
med parametrisk bootstrap. 
 
I tabell 1 och 2 står Bs s för bootstrap smoothed (parametrisk bootstrap) och Bs c för 
bootstrap case (icke-parametrisk bootstrap). I tabell 3 står  och  för den 
skevhetskorrigerade skattningen med parametrisk respektive icke-parametrisk bootstrap. SEm 
är medelfelet för  med vanlig probitregression och SD bland ms samt SD bland mc är 
standardavvikelsen bland de 100 stickproven för parametrisk och icke-parametrisk bootstrap. 

corrsm _ˆ corrcm _ˆ

m̂

 

4.2 Tolkning av analysen med simulerade data 
De sanna värdena för m, b0 och b1 är 0, 0 respektive 1. I tabell 1 nedan ska vi se hur bra 
skattningarna är med vanlig probitregression och hur bra de två bootstrapsmetoderna med 
probitregression är på att korrigera dessa skattningar.  
 
Vi ser i tabell 1 nedan att skevheten för  är minst vid användning av vanlig probitregression 
förutom då p_min = 0,01. Då är den parametriska bootstrapen bättre. De två 
bootstrapsmetoderna med probitregression korrigerar alltså inte skattningarna från vanlig 
probitregression till det bättre. Skevheten för  korrigeras till det bättre med parametrisk 

bootstrap och till det samma eller sämre med icke-parametrisk bootstrap. Medelvärdet för  
korrigeras till det bättre med både parametrisk och icke-parametrisk bootstrap. Icke-
parametrisk bootstrap korrigerar något bättre än parametrisk bootstrap. 

m̂

0b̂

1̂b
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      p_min   
  Skattning Metod 0,005 0,01 0,02 

Skevhet i  m̂  probit -0,012 -0,011 -0,011 
  m̂  Bs s 0,045 -0,009 0,038 
  m̂  Bs c -0,013 -0,012 -0,013 
         

Skevhet i  0b̂  probit 0,013 0,009 0,011 

  
*
0b̂  Bs s 0,007 0,003 0,007 

  
*
0b̂  Bs c 0,015 0,009 0,012 

         

Medelvärde för 1̂b  probit 1,286 1,253 1,225 

  
*
1̂b  Bs s 0,982 0,942 0,925 

  
*
1̂b  Bs c 1,105 1,049 1,015 

Tabell 1. Skevhet och medelvärde vid olika p_min 
 
Vi jämför även standardavvikelsen (betecknas jmf värde i tabell 2) bland de 2000 
upprepningarna med medelfelen för respektive skattning och för respektive metod. Detta görs 
för att se hur bra medelfelen överensstämmer med standardavvikelsen. I tabell 2 finns dessa 
resultat. När vi ser på  så ger de olika p_min olika svar på vilken av metoderna som är mest 
överrensstämmande med standardavvikelsen. Ser vi på medelfelen för skattningarna av b

m̂
0 så 

är det överlag icke-parametrisk bootstrap som ger mest adekvata medelfelen. Sen är det vanlig 
probitregression och sist parametrisk bootstrap. För skattningarna av b1 så är det också icke-
parametrisk bootstrap som har de mest likvärdiga medelfelen mot standardavvikelserna. 
 
     p_min   
Skattning Metod 0,005 0,01 0,02 

m̂  jmf värde 0,333 0,311 0,298 
m̂  probit 0,301 0,292 0,283 
m̂  Bs s 0,856 0,323 0,828 
m̂  Bs c 0,338 0,335 0,348 
       

0b̂ jmf värde 0,476 0,419 0,383 

0b̂  probit 0,385 0,357 0,332 
*
0b̂  Bs s 0,535 0,505 0,470 
*
0b̂  Bs c 0,482 0,470 0,445 
       

1̂b jmf värde 0,669 0,619 0,595 

1̂b  probit 0,481 0,445 0,421 
*
1̂b  Bs s 0,709 0,710 0,704 
*
1̂b  Bs c 0,563 0,593 0,610 

Tabell 2. Standardavvikelse jämförs med medelfelen vid olika p_min 
 

 13



4.3 Tolkning av analysen med autentisk data från 5 patienter  
Det är svårt för oss att se hur stor skevheten är i våra skattningar med vanlig probitregression 
och på hur bra probitregression med både icke-parametrisk och parametrisk bootstrap är på att 
korrigera denna skevhet, eftersom vi inte vet sanningen om hur små/stora skattningarna ska 
vara.  
 
I tabell 3 nedan ser vi att patient 3 och 4 har standardavvikelser som stämmer ganska bra 
överens med respektive medelfel. Dessa patienter har skattningar som för det mesta är lite 
större än vad vanlig probitregression ger. Icke-parametrisk bootstrap ger mycket större 
skattningar av standardavvikelsen för patient 1 och 2 jämfört med vad vanlig probitregression 
ger. Den andra metoden av bootstrap ger ganska bra skattningar av standardavvikelsen. För 
patient 5 är det båda bootstrapmetoderna som ger allt för höga skattningar av 
standardavvikelsen jämfört med dess värde för vanlig probitregression, där parametrisk 
bootstrap är den som avviker mest.  
 
Enligt Altavox Infotainment AB (2004) kan en människa uppfatta som bäst frekvenser från 20 
Hz till 20 kHz. Oftast är det endast barn som kan uppfatta hela frekvensbandet, då de ännu 
inte har utsatts för starka ljud. Vi ser att patient 5 ger ett negativt värde för den 
skevhetskorrigerade skattningen med parametrisk bootstrap, vilket är märkligt eftersom det 
inte finns negativa frekvenser. 
 

   Patient   
 1 2 3 4 5 

m̂  264,660 264,662 228,102 303,171 241,456 
corrsm _ˆ  267,204 267,008 228,429 306,235 -87,819 
corrcm _ˆ  279,295 279,396 227,952 302,115 211,115 
      

SEm 13,045 13,044 4,650 17,464 36,926 
SD bland ms 15,085 15,044 5,050 18,926 3536,035
SD bland mc 113,046 114,060 4,638 18,453 231,804 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för m med de tre olika metoderna 
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5. Sammanfattande resultat 
Våra tre metoder, vanlig probitregression och probitregression med icke-parametrisk och 
parametrisk bootstrap, skattar parametrarna  samt deras medelfel och medelvärden. 
Kvoten  skattas med hjälp av de två parametrarna. Denna kvot beskriver när en 
patient hör det som att första och andra tonhöjden är lika i båda öronen. 

10
ˆoch  ˆ bb

10 / bbm −=

 
Vår analys borde enligt Foster och Bischof (1991) visa på att parametrisk bootstrap skulle 
vara den bättre metoden, men så är inte fallet. Det är endast vid något enstaka tillfälle som 
parametrisk bootstrap är bättre än icke-parametrisk bootstrap och vanlig probitregression (se 
nedan). 
 
Resultaten från simulerade data ger att medelvärdet för  korrigeras till det bättre med båda 
metoderna av bootstrap. Icke-parametrisk bootstrap korrigerar dock något bättre. Skevheten 
för  endast korrigeras till det bättre med parametrisk bootstrap. Skevheten för m  är minst 
vid användning av vanlig probitregression. Vi får även att medelfelen för skattningarna av 

 mest överrensstämmer med standardavvikelsen när icke-parametrisk bootstrap 
används. För  är det inte en specifik metod som ger mer adekvata medelfel. 

1̂b

0b̂ ˆ

10 och  bb
m̂

 
Vid användning av autentisk data från fem patienter får vi att patient 3 och 4 har 
standardavvikelser som stämmer bra överens med respektive medelfel. Skattningarna är här 
något större med de två metoderna av bootstrap än vad de är för vanlig probitregression. 
Patient 1, 2 och 5 ger ganska höga skattningar av standardavvikelsen med en eller två av 
bootstrapsmetoderna. Vi får även at den skevhetskorrigerade skattningen med parametrisk 
bootstrap för patient 5 är negativ, vilket inte bör förekomma eftersom det inte finns negativa 
frekvenser. 
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Appendix 1: sim_8.do 
args nObs p_min nRep nBoot seed /* OBS en ny parameter! */ 
drop _all 
set obs `nObs' 
capture postclose res 
capture program drop probitJL 
run PDprobitJL 
local varlist="nObs p_min nBoot seed rep b0 b1 m V0 V1 Cov b0s b1s ms b0c 
b1c mc" 
postfile res `varlist' using simres, replace 
set more off 
if "`seed'"!="" { 
  set seed `seed' 
}  
forval rep=1/`nRep' { 
  capture drop x 
  capture drop y 
  gen x=invnorm(`p_min')*(1-2*(_n-1)/(`nObs'-1)) 
  replace x=round(x,0.001) 
  gen y=(uniform()<norm(x)) 
  qui probitJL y x 
  post res (`nObs') (`p_min') (`nBoot') (`seed') (`rep') (Sb0) (Sb1) (Sm) 
/* 
        */ (SV0) (SV1) (SCov) (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
*========================================================= 
  capture drop phat 
  gen phat=norm(Sb0+Sb1*x) 
  forval boot=1/`nBoot' { 
    capture drop ystar 
    gen ystar=(uniform()<phat)  
    qui probitJL ystar x 
    scalar b0s=Sb0 
    scalar b1s=Sb1 
    scalar ms=Sm 
    capture drop newx newy  
    capture drop rad 
    gen newx=. 
    gen newy=. 
    gen rad=1+int(_N*uniform()) 
    forval obs=1/`nObs' { 
      replace newx=x[rad] if _n==`obs' 
      replace newy=y[rad] if _n==`obs' 
    } 
    qui probitJL newy newx 
    scalar b0c=Sb0 
    scalar b1c=Sb1 
    scalar mc=Sm 
    post res (`nObs') (.) (.) (.) (`rep') (.) (.) (.) (.) (.) (.) /* 
          */ (b0s) (b1s) (ms) (b0c) (b1c) (mc)   
  } 
*========================================================= 
} 
postclose res 
 
use simres, clear 
gen SE0=sqrt(V0) 
gen SE1=sqrt(V1) 
gen SEm=sqrt(V0/b1^2+b0^2*V1/b1^4-2*b0*Cov/b1^3) 
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drop V* C* 
order nObs-m S* 
format nObs rep %3.0f 
format  b* m*  S* %7.4f 
foreach v in b0s b1s ms b0c b1c mc { 
  gen `v'Mean=. 
  gen `v'SD=. 
} 
 
forval rep=1/`nRep' {   
  dis "rep = " `rep' 
  foreach v in b0s b1s ms b0c b1c mc { 
    qui sum `v' if rep==`rep' 
    qui replace `v'Mean=r(mean) if rep==`rep' 
    qui replace `v'SD=r(sd) if rep==`rep' 
  } 
}   
 
drop if b0==. 
drop b0s-mc    
  
gen b0Corr_s=2*b0-b0sMean 
gen b0Corr_c=2*b0-b0cMean 
gen b1Corr_s=2*b1-b1sMean 
gen b1Corr_c=2*b1-b1cMean 
gen mCorr_s=2*m-msMean 
gen mCorr_c=2*m-mcMean 
format b* %7.4f 
 
save simres, replace 
exit 
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Appendix 2: PDprobitJL.do 
program define probitJL 
args y x 
scalar ready=0 
 
qui count if `y'==1 
if r(N)==0|r(N)==_N { /* helt singulära fallet */ 
  scalar Sb0=. 
  scalar Sb1=. 
  scalar Sm=. 
  scalar SV0=. 
  scalar SV1=. 
  scalar SCov=. 
  scalar ready=1 
} 
 
if ready==0 { 
  sort `x' 
  capture drop rad 
  gen rad=_n 
  qui sum rad if `y'==0 
  scalar lastzero=r(max) 
  qui sum rad if `y'==1 
  scalar firstone=r(min) 
  if firstone==1+lastzero { /* halvt singulära fallet */ 
    scalar Sb0=. 
    scalar Sb1=. 
    scalar Sm=(`x'[lastzero]+`x'[firstone])/2 
    scalar SV0=. 
    scalar SV1=. 
    scalar SCov=. 
    scalar ready=1 
  } 
}   
 
if ready==0 { /* normalfallet */ 
  probit `y' `x', nolog 
  scalar Sb0=_b[_cons] 
  scalar Sb1=_b[`x'] 
  scalar Sm=-Sb0/Sb1 
  mat V=e(V) 
  scalar SV0=V[2,2] 
  scalar SV1=V[1,1] 
  scalar SCov=V[2,1] 
} 
 
end /* probitJL */ 
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Appendix 3: postsim_8.do 
capture log close 
log using postsim_8, replace text 
*postsim_8.log 
use simres, clear 
run PDsumJL 
format nObs rep %3.0f 
format  b* m*  S* %7.4f 
order nObs- rep b0* SE0 b1* SE1 m* SEm 
qui sum rep 
local nRep=r(max) 
dis "nObs=" nObs[1] ";  p_min=" p_min[1] ";  nRep=" `nRep' /* 
   */ ";  nBoot=" nBoot[1] ";  seed=" seed[1]  
    
sum b0 b0Corr_s b0Corr_c, f  
 
sum b1 b1Corr_s b1Corr_c, f  
 
sum m mCorr_s mCorr_c, f  
 
*Nu ska vi titta på medelfelen! 
 
sum  b0  SE0 b0sSD b0cSD, f 
sum  b1  SE1 b1sSD b1cSD, f 
sum  m  SEm msSD mcSD, f 
 
for var b0-mCorr_c: sumJL X 
log close 
exit 
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Appendix 4: boot.do 
set more off 
capture postclose res 
capture program drop probitJL 
local nObs=_N 
local varlist="b0 b1 m V0 V1 Cov b0s b1s ms b0c b1c mc" 
run PDprobitJL 
postfile res `varlist' using bootres, replace 
forval rep=1/1 /* !!! */ { 
*========================================================= 
  qui probitJL y x 
  post res (Sb0) (Sb1) (Sm) (SV0) (SV1) (SCov) /* 
        */ (.) (.) (.) (.) (.) (.)  
  gen phat=norm(Sb0+Sb1*x) 
  forval boot=1/100 { 
    capture drop ystar 
    gen ystar=(uniform()<phat)  
    qui probitJL ystar x 
    scalar b0s=Sb0 
    scalar b1s=Sb1 
    scalar ms=Sm 
    capture drop newx newy  
    capture drop rad 
    gen newx=. 
    gen newy=. 
    gen rad=1+int(_N*uniform()) 
    forval obs=1/`nObs' { 
      replace newx=x[rad] if _n==`obs' 
      replace newy=y[rad] if _n==`obs' 
    } 
    qui probitJL newy newx 
    scalar b0c=Sb0 
    scalar b1c=Sb1 
    scalar mc=Sm 
    post res (.) (.) (.) (.) (.) (.) /* 
          */ (b0s) (b1s) (ms) (b0c) (b1c) (mc)   
  } 
*========================================================= 
} 
postclose res 
use bootres, clear 
gen SE0=sqrt(V0) 
gen SE1=sqrt(V1) 
gen SEm=sqrt(V0/b1^2+b0^2*V1/b1^4-2*b0*Cov/b1^3) 
order b0-m b0s-mc 
exit 
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