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Abstract 

In sociology there are many applications that yield data in sequence form. Thus, there is a 

need for methods of analysis which deal with these kinds of data. The aim of this study was to 

evaluate the reliability of the different methods that are offered in the package TraMineR in R 

for quantifying distances between sequences. These methods are the Optimal Matching (OM)-

algorithm and measurements based on the Longest Common Prefix (LCP) and the Longest 

Common Subsequence (LCS). The OM-algorithm requires specification of a substitution cost 

matrix and a so called indel cost, and variations of these were also investigated. 

The evaluation was performed through a simulation study, where sequences yielding different 

predetermined patterns were generated. A comparison of the accuracy of identification of the 

different sequence patterns was performed through cluster analysis based on distance matrices 

calculated with the different methods.  

The main results were that OM with a relatively high indel cost gave the highest proportion of 

correctly identified sequences while LCP-based distances gave the lowest proportion. 

However, since different methods have different properties the type of application and what 

aspects that are deemed important by the individual scientist should play a big part in 

determining which method to use in a real situation. The results also indicated that the choice 

of the type of substitution cost matrix should be influenced by how many different types of 

sequences that are present in the data. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Inom sociologin hanteras ofta data som består av mönster av olika stadier över tiden, och som 

därmed kan representeras som sekvenser. Det kan röra sig om allting från karriär- och 

livssekvensdata av olika slag till mer ovanliga data som t.ex. mönster i folksägner eller 

ordningsföljden av kapitel i texter inom fysik och sociologi (Abbott & Tsay, 2000). Det som 

ofta är intressant i studien av dessa sekvenser är mönstret i sekvensen. Vilken är 

ordningsföljden av händelser, d.v.s. mellan vilka stadier har det skett övergångar och när har 

dessa övergångar skett?   

Den stora mängden tillämpningar som ger upphov till data i sekvensform har lett till ett ökat 

behov av metoder för analys av sekvensdata. Sådana metoder har således blivit allt vanligare 

inom sociologin. För att komplettera mer traditionella tekniker som livsförloppsanalys och 

studier av övergångsmatriser har man har börjat tillämpa metoder som behandlar sekvenserna 

som helhet snarare än som individuella datapunkter (Halpin & Chan, 1998).
 
Dessa har som 

fördel att ordningen av elementen i sekvenserna är viktig, inte bara specifika delar eller 

övergångar, och man får en bättre överblick av de övergripande mönstren hos sekvenserna. 

En vanlig analysmetod är att använda någon metod för att kvantifiera avståndet mellan olika 

sekvenser och sedan utnyttja dessa avstånd för gruppering genom t.ex. klusteranalys. Detta 

kan ge information om hur många huvudgrupperingar av sekvenser som finns och hur den 

typiska sekvensen i varje gruppering ser ut, vilket gör att man kan hitta vanligt 

förekommande mönster. Ett sätt att dra nytta av en sådan klassificering kan vara att koppla 

den till förklarande variabler och därmed försöka analysera vad som bestämmer ett visst 

mönster (Dijkstra & Taris, 1995).
 
 

Ett vanligt förekommande sätt att beräkna avståndet mellan sekvenser är användning av s.k. 

grupperingsalgoritmer, i synnerhet s.k. OM-algoritmer, där OM står för Optimal Matching. 

Slutprodukten från grupperingsalgoritmerna blir således ofta en matris med samtliga parvisa 

likhets- eller avståndsmått. 

OM-metoder utvecklades ursprungligen inom molekylärbiologin för att snabbt kunna 

analysera protein- och DNA-sekvenser. Abbott och Forrest (1986) introducerade dessa 

tekniker inom sociologin då de använde OM för att beskriva rörelsemönster i folkdans. 

Därefter har många olika tillämpningar av OM-metoder dykt upp inom sociologin.  

OM-algoritmer försöker hitta den optimala grupperingen, d.v.s. den transformation från en 

sekvens till en annan som ger det minsta avståndet. För att hitta en optimal parvis gruppering 

transformeras element i den ena sekvensen till element i den andra sekvensen genom att en 

definierad uppsättning operationer används. Dessa operationer består av substitutioner och 

s.k. indels. Substitutioner innebär att element i den ena sekvensen som inte stämmer överens 
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med de i den andra sekvensen ersätts med de ”rätta” elementen. Indels innebär att man sätter 

in ett element som saknas i den ena sekvensen (insertion), vilket skulle motsvara att ta bort 

ett element som är överflödigt i den andra sekvensen (deletion) (Wilson, 2006). 

Operationerna ges olika kostnader och den kombination av ersättningar och indels som ger 

den lägsta kostnaden för att göra om den ena sekvensen till den andra är den optimala 

grupperingen. Denna kostnad ger också avståndet mellan sekvenserna. Det är därför av 

betydelse för resultatet hur matrisen med substitutionskostnader (vilken anger hur mycket det 

kostar att ersätta ett specifikt element med ett annat) samt kostnaden för indels specificeras.   

De parvisa avstånden sammanställs i en s.k. distansmatris, som alltså innehåller mått på hur 

mycket varje sekvens skiljer sig från de övriga sekvenserna. Om hela sekvenser undersöks 

kallas metoden global gruppering. En längsta gemensamma undersekvens kan också hittas 

genom att använda lokal gruppering. Denna studie kommer att fokusera på global gruppering. 

Kritik har riktats mot användningen av OM-metoder utanför det biologiska området, bland 

annat för att dessa metoder inte har någon sociologisk tolkning. Avståndet mellan sekvenser 

uttrycks i en minimikostnad som skulle kunna tolkas som den minsta energin som krävs för 

att göra om en sekvens till en annan. Dock finns inga modeller inom sociologin som skulle 

förklara en sådan omvandling av en sekvens, det sker helt enkelt inga sådana omvandlingar i 

verkligheten (Elzinga, 2008). För att komma till rätta med detta föreslog Elzinga alternativa 

mått på avstånd mellan sekvenser, vilka skulle kunna tolkas i termer av sociologiska 

fenomen. Två av dessa är mått baserade på Longest  Common Prefix (LCP) samt Longest 

Common Subsequence (LCS). Avståndet baserat på LCP använder längden av det längsta 

gemensamma prefixet av två sekvenser, d.v.s. längden av det första gemensamma mönstret 

av stadier som inkluderar startstadiet (Elzinga, 2008). Som exempel kan ges sekvenserna 

s=ABCDE och t=ABCE. Det längsta gemensamma prefixet ges av ABC, vilket har längden 

3. LCS-avståndet baseras på längden av den längsta gemensamma undersekvensen. Denna 

undersekvens behöver inte börja på samma ställe i båda sekvenserna och behöver inte heller 

vara sammanhängande. Utgår man ifrån det tidigare exemplet blir den längsta gemensamma 

undersekvensen ABCE, vilken har längden 4. Båda dessa metoder ger upphov till 

avståndsmatriser liknande den från OM-algoritmen. 

 

1.2 Tidigare studier 

Det finns flera studier som gjorts gällande OM-metoder inom sociologin. Exempel på dessa 

är Dijkstra och Taris (1995) som undersökte sätt att vikta avståndsmåtten för att få mått som 

passar för olika typer av forskningsfrågor samt Halpin (2008) som undersökte justeringar som 

kan göras för att bland annat ta hänsyn till hur långvarigt ett stadium är för att få ett mått som 

bättre speglar verkligheten. 

I en simuleringsstudie utvärderade Wilson (2006) effekten av olika indelkostnader i OM-

algoritmen på tillförlitligheten av klassificering av sekvensdata. Dessutom jämförde han lokal 

och global gruppering. Han använde sig av programvaran ClustalG och jämförde även OM 

med andra metoder, närmare bestämt s.k. Gowerlikhet (Euklidisk likhet) och character 
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counting. Under de förutsättningar som gällde i Wilsons artikel där samtliga sekvenser var 

lika långa räknar Gowerlikheten enbart antalet exakta matchningar mellan två sekvenser. 

Character counting är en ännu enklare metod där man helt enkelt räknar antalet stadium av 

varje typ, i varje sekvens. Kortfattat blev resultatet att OM fungerade bättre än de båda andra 

metoderna samt att lägre indelkostnader gav bättre resultat. Wilson använde också olika 

nivåer gällande hur tydliga mönster som fanns i de sekvenser som användes. Han fann att 

lokal gruppering var något bättre än global vid tydligare mönster medan global gruppering 

var bättre för otydligare mönster.  

Denna studie kommer till viss del att likna den som Wilson utförde. Den går ut på att 

utvärdera de metoder för sekvensanalys som erbjuds i paketet TraMineR i 

programmeringsspråket R samt att titta på effekten på OM-avstånden för olika värden av 

substitutionskostnader och indelkostnader. De metoder för beräkning av avstånd mellan 

sekvenser som finns tillgängliga i version 1.4 av TraMineR är OM, LCP och LCS. Då 

TraMineR är ett relativt nytt paket, den första versionen kom ut år 2008, så har utvärdering av 

dess metoder inte gjorts tidigare. Till skillnad från Wilson som i sin studie enbart undersökte 

olika nivåer av indelkostnader så behandlar denna studie både olika typer av 

substitutionskostnader och olika nivåer av indelkostnader och effekten av detta på OM-

avstånden vid identifiering av mönster i sekvenser.  

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att genom en simuleringsstudie utvärdera reliabiliteten hos 

de sekvensanalysmetoder som erbjuds av paketet TraMineR i R. Detta innebär en analys av 

hur väl dessa förmår identifiera mönster i sekvenser. Dessutom undersöks effekten av olika 

kostnadsinställningar på de avstånd som OM-algoritmen ger. Klusteranalys används för att 

undersöka hur väl de i förväg kända mönster som finns i sekvenserna identifieras med de 

olika avståndsmåtten. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur påverkar olika kostnader för insertions och deletions (indels) de avstånd som 

OM-algoritmen ger i TraMineR, med avseende på förmågan att vid klusteranalys 

identifiera mönster i sekvenser? 

2. Hur påverkar olika typer av substitutionskostnadsmatriser de avstånd som OM-

algoritmen ger i TraMineR? 

3. Hur skiljer sig förmågan att identifiera mönster i sekvenser mellan de olika 

distansmåtten från OM-, LCP- samt LCS-metoden? 
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1.5 Uppsatsens disposition 

I kapitel två beskrivs de statistiska tekniker som används för att beräkna avstånd mellan 

sekvenser som utvärderas i denna studie. Vidare beskrivs klusteranalys i allmänhet samt 

Wards metod i synnerhet. Kapitel tre består av en beskrivning av hur utvärderingen är 

upplagd. De kostnader som utvärderas motiveras och de olika varianter av försök som utförs 

redovisas. I kapitel fyra ges en bakgrund till de huvudmönster som används för att generera 

sekvenser för utvärderingen av de olika grupperingsmetoderna. I det förklaras också i stora 

drag hur simuleringen av sekvenserna går till. Kapitel fem är resultatdelen och där redovisas 

resultaten av såväl verifieringen av simuleringen som utvärderingen av de olika metoderna 

för avståndsberäkning. I kapitel sex diskuteras resultaten och slutsatser dras för att försöka 

besvara frågeställningarna. 
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2. Statistiska tekniker 
 

I detta kapitel förklaras de statistiska tekniker som utnyttjas, närmare bestämt de 

avståndsmått som används och den klusteranalysmetod som utnyttjas för att hitta 

grupperingar av sekvenser. 

2.1 Avståndsmått mellan sekvenser 

En sekvens består av en följd av stadier. För sekvenser som består av stadier över tiden 

representerar varje position i sekvensen en fast tidsrymd, t.ex. ett år. Sekvensen har också ett 

s.k. alfabet vilket består av alla de stadier som kan förekomma. Om sekvensen t.ex. består av 

en karriärbana så skulle de stadium som kan förekomma, och därmed sekvensens alfabet, 

kunna vara att personen är arbetslös, att personen är heltidsanställd, att personen är 

deltidsanställd, att personen är i utbildning, att personen är sjukskriven eller att personen är 

pensionerad. I detta avsnitt förklaras de metoder för att beräkna avstånd mellan sekvenser 

som används i denna studie.  

2.1.1 OM-algoritmen 

För att hitta den optimala globala grupperingen av två sekvenser, d.v.s. räkna ut den billigaste 

uppsättningen operationer som gör om en sekvens till en annan använder OM-algoritmen sig 

av s.k. dynamisk programmering. Den uppsättning av operationer som finns att tillgå är 

substitutioner (ersättningar av element) samt indels (insättning eller borttagning av element). 

Algoritmen utgår ifrån en matris av dimension (q+1)∙(m+1) där q och m är längderna av de 

två sekvenserna (Halpin, 2008). Först ges cellen i det övre vänstra hörnet av matrisen värdet 

0. Resten av den första raden och den första kolumnen fylls sedan med multiplar av 

indelkostnaden, δ. För att fylla de resterande cellerna utförs en iterativ procedur, enligt 

formeln 

    , (1) 

 

där  är värdet i cell ij,   är substitutionskostnaden för att ersätta element i i sekvens 1 

med element j i sekvens 2 eller vice versa och δ är indelkostnaden. För att få värdet i en cell 

beräknar algoritmen vad som är billigast: Cellen ovanför till vänster plus 

substitutionskostnaden (d.v.s. en ersättning) eller cellen ovanför plus indelkostnaden 

alternativt cellen till vänster plus indelkostnaden (d.v.s. en insättning eller borttagning). 

Algoritmen fyller i varje cell där cellen ovanför till vänster, cellen ovanför samt cellen till 

vänster redan är ifyllda, alltså är den första cell som kommer att fyllas i . För att fylla i 

denna cell väljs den billigaste kostnaden enligt formel (1). Algoritmen går alltså igenom varje 

par av platser i sekvenserna och beräknar om det billigaste alternativet för att få dem att 
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matcha är substitution, insättning eller borttagning. Den successiva grupperingskostnaden 

lagras i matrisen och när algoritmen når cellen längst ner till höger har alla möjliga 

jämförelser övervägts och värdet i den cellen ger kostnaden av den billigaste omvandlingen. 

Om man är intresserad av att veta hur den optimala grupperingen ser ut kan man gå tillbaka 

från denna cell till cell  och följa vilka operationer som utförts. Här följer ett enkelt 

exempel för att illustrera hur algoritmen fungerar:  

Exempel: Två sekvenser,  och . Substitutionskostnaden i exemplet sätts 

till avståndet mellan bokstäverna, se figur 1. 

 A B C D 

A 0 1 2 3 

B 1 0 1 2 

C 2 1 0 1 

D 3 2 1 0 
Figur 1: Substitutionskostnadsmatris 

 

Indelkostnaden sätts till 2 i detta exempel, vilket innebär att en insättning plus en borttagning 

kostar något mer än den högsta substitutionskostnaden. I praktiken kommer detta att innebära 

att fler substitutioner än indels har möjlighet att ske. Först fylls cellen i det övre vänstra 

hörnet med 0 och resterande första raden och första kolumnen fylls med multiplar av 

indelkostnaden. Figur 2 visar startläget för matrisen som OM-algoritmen arbetar i. 

 

 

 

 

 

t 

s 

 A B C 

 0 2 4 6 

B 2    

D 4    

C 6    

A 8    
Figur 2: Matris för OM-algoritmen, startläge 

 

De tomma raderna och kolumnerna i figur 2 representerar jämförelsen av alla möjliga par av 

stadier i de två sekvenserna. Alltså representerar  här jämförelsen av A i s med B i t. För 

att få dessa lika kan antingen A ersättas med B, till en kostnad av  + σA,B = 0 + 1 = 1 eller 

så kan vi göra en indel, genom att gå från (eller  ) till , till en kostnad av  2 + 2 = 

4. Substitution ger lägst kostnad och  tilldelas värdet 1, se figur 3.  

 

 

 

 

 

t 

s 

 A B C 

 0 2 4 6 

B 2 1   

D 4    

C 6    
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A 8    
Figur 3: Matris för OM-algoritmen efter ett steg 

 

I nästa steg undersöks  , d.v.s. jämförelsen mellan B i s med B i t. Här kan antingen B 

ersättas med B (d.v.s. en exakt matchning) till en kostnad av + σB,B = 2 + 0 = 2 eller en 

indel göras genom att gå från  eller vilket ger kostnader på + δ = 1+2 = 3 

respektive + δ = 4+2 = 6. Det billigaste alternativet är att göra en substitution. Resultatet 

ses i figur 4. 

 

 

 

 

t 

s 

 A B C 

 0 2 4 6 

B 2 1 2  

D 4    

C 6    

A 8    
Figur 4: Matris för OM-algoritmen efter två steg 

 

Resterande celler fylls på motsvarande sätt. När algoritmen når cellen längst ner till höger har 

alla möjliga jämförelser övervägts och värdet i den cellen ger kostnaden av den billigaste 

vägen från s till t, se figur 5. 

 

 

 

 

 

t 

s 

 A B C 

 0 2 4 6 

B 2 1 2 4 

D 4 3 3 3 

C 6 5 4 3 

A 8 6 6 5 
Figur 5: Matris för OM-algoritmen, slutläge 

 

Här blir avståndet mellan sekvenserna 5. Spårar man tillbaka i matrisen och följer vilka 

operationer som utförts (se pilarna i figur 5) ser man att den optimala globala grupperingen 

med de specificerade kostnaderna blir 

A B C _  

B D C A  
+1 +2 0 +2 =5 

Vanligtvis representeras indels med ett streck, ett s.k. gap. 

Det avstånd som man får från en optimal gruppering mellan två sekvenser lagras i en s.k. 

distansmatris. Denna fylls med avstånden mellan alla par av sekvenser och det är 

distansmatrisen som sedan används för vidare analys. 
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Specificeringen av substitutionskostnadsmatrisen och indelkostnaden är av stor betydelse för 

resultatet av gruppering med OM-algoritmen. I TraMineR kan substitutionskostnadsmatrisen 

antingen ges ett konstant värde eller baseras på de övergångssannolikheter mellan stadierna 

som observerats i sekvensdatat (Gabaldinho et al., 2010). Konstant substitutionskostnad 

innebär att alla ersättningar kostar lika mycket, förutom ersättning av ett stadium med sig 

självt vilket är gratis. Kostnaderna som baseras på övergångssannolikheterna beräknas genom 

formeln 

 , (2) 

 

där  är övergångssannolikheten mellan stadium i och stadium j. Denna kostnad kan 

alltså ligga mellan 0 och 2.  

Indelkostnader kallas också för gapkostnader p.g.a. att indels brukar representeras som gap i 

sekvensen. När man väljer indelkostnader gör man en avvägning. En hög indelkostnad 

jämfört med substitutionskostnaderna gör att få indels kan göras och reducerar analysen till 

att bestå av att räkna matchningar (Wilson, 2006). En låg indelkostnad innebär istället att 

indels kommer att dominera och detta tillåter det maximala antalet exakta matchningar 

eftersom att sekvenserna kan förskjutas så att mer liknande delar hamnar bredvid varandra. 

En nackdel med detta är att denna förskjutning kan leda till att sekvenserna som jämförs inte 

ser ut som originalsekvenserna. Tidigare studier där man använt sig av datorprogrammet 

OPTIMIZE för att undersöka olika indelkostnader har antytt att kostnader som ligger kring 

0,1 ggr. den högsta substitutionskostnaden fungerar väl för att hitta mönster som kan vara 

intressanta (Abbott & Tsay, 2000). Enligt Wilson (2006) sätts ofta indelkostnaden till hälften 

av den genomsnittliga kostnaden för substitutioner, detta för att försöka se till att 

grupperingen ska få en betydande fördel i utbyte mot den förskjutning som indels medför.  

I många tillämpningar av OM-algoritmen påverkas indelkostnaden av antalet på varandra 

följande indels i en sekvens. Man använder sig av en s.k. öppningskostnad för att göra den 

första i raden och använder sedan en annan, lägre, fortsättningskostnad för efterföljande 

indels. I TraMineR används dock enbart en enda fast indelkostnad. 

2.1.2 Avstånd baserade på Longest Common Prefix 

Idén bakom LCP-baserade avstånd är att sekvenser som startar i samma stadium skiljer sig 

mindre från varandra ju längre serierna följer samma övergångsmönster (Elzinga, 2008). Ett 

gemensamt prefix för två sekvenser är det första gemensamma mönstret av stadier som 

inkluderar startstadiet.  

För en sekvens, x, med n stycken positioner och  kan det k: te prefixet av x skrivas 

x(k), där x(k) = (x1,…,xk) och xi är den i:te positionen i sekvensen. För ett par sekvenser (x,y) 

defineras  som mängden av alla gemensamma prefix för x och y vars längd är större 

än eller lika med 1. Då ett gemensamt prefix är unikt kommer storleken av denna mängd, 

, att svara mot längden av det längsta gemensamma prefixet. Avståndsmåttet baserat 

på LCP definieras som: 
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  , (3) 

 

där  och  är längderna av sekvens x respektive sekvens y. Avståndet mellan två 

sekvenser mäts alltså i termer av antalet positioner i sekvenserna som inte tillhör det 

gemensamma prefixet. 

För det tidigare exemplet med sekvenserna s=ABC och t=BDCA finns inget gemensamt 

prefix och avståndet blir   

 .  

 

Ett ytterligare exempel skulle vara om man lade till ett A framför B i sekvens t, så att 

t*=ABDCA. Då blir det gemensamma prefixet för s och t* AB och  Avståndet 

mellan s och t* blir  

. 

Det finns även ett normaliserat LCP-baserat avstånd som inte är känsligt för sekvenslängd 

och som därmed är lämpligt att använda då man arbetar med sekvenser av olika längder: 

  (4) 

 

2.1.3 Avstånd baserade på Longest Common Subsequence 

LCS-baserade avstånd följer samma princip som LCP-baserade avstånd. Dock släpps kraven 

på att den gemensamma sekvensen ska börja på samma position i båda sekvenserna samt att 

den ska vara sammanhängande (Elzinga, 2008).   

S(x,y) definieras som mängden gemensamma undersekvenser för x och y vars längd är större 

än eller lika med 1. Låt u beteckna en gemensam undersekvens, så kan längden av den 

längsta gemensamma undersekvensen definieras som  

  . (5) 

 

Avståndsmåttet baserat på LCS definieras då som 

  (6) 

 

Det LCS-baserade avståndet mellan två sekvenser mäts alltså i termer av antalet positioner i 

sekvenserna som inte tillhör den gemensamma undersekvensen. 
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För det tidigare exemplet med sekvenserna s=ABC och t=BDCA blir den längsta 

gemensamma undersekvensen BC (se de understrukna sekvenspositionerna i s och t). Denna 

har längd 2 vilket innebär att  och 

  .  

 

LCS-avståndet sammanfaller med OM-avståndet om detta beräknas med en indelkostnad på 1 

och en konstant substitutionskostnad på 2. OM-avståndet räknar då antalet positioner i 

sekvensen som inte tillhör en gemensam undersekvens, d.v.s. det minsta antalet indels som 

krävs för att göra om den ena sekvensen till den andra. För att illustrera detta görs OM-

algoritmen till det tidigare exemplet om med dessa kostnader, se figur 6. 

 

 

 

 

 

t 

s 

 A B C 

 0 1 2 3 

B 1 2 1 2 

D 2 3 2 3 

C 3 4 3 2 

A 4 3 4 3 
Figur 6: Matris för OM-algoritmen 

 

Avståndet mellan sekvenserna blir 3, precis som det LCS-baserade avståndet. Spårar man 

tillbaka i matrisen för att hitta den optimala grupperingen (se pilarna i figur 6) ser man att 

denna blir:  

A B _ C _  

_ B D C A  
+1 0 +1 0 +1 =3 

 

Alltså blir OM-avståndet detsamma som antalet indels och eftersom att varje indel har 

kostnaden 1 blir det därmed också detsamma som antalet positioner i sekvensen som inte 

tillhör en gemensam undersekvens, som i det LCS-baserade avståndet.  

 

2.2 Klusteranalys 

I allmänna termer kan klusteranalys sägas gå ut på att leta efter en ”naturlig” gruppering i 

data (Johnson et. al., 2007, s. 671). Grupperingen baseras på likhets- eller avståndsmått och 

det finns många olika algoritmer för att utföra klusteranalys. S.k. hierarkiska klustermetoder 

arbetar genom att successivt slå ihop eller dela upp grupper av objekt. Agglomerativa 

hierarkiska klustermetoder startar med de individuella objekten som kluster. Först slås de två 

som är mest lika baserat på något likhets- eller avståndsmått ihop till ett enda kluster, därefter 

slås de två kluster som är näst mest lika ihop, osv. I denna uppsats kommer en agglomerativ 

hierarkisk klustermetod, Wards klustermetod, att användas. 
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2.2.1 Wards hierarkiska klustermetod 

Wards klustermetod bygger på idén att man har störst mängd information när alla 

ursprungliga objekt är ogrupperade och att man sedan ska minimera den förlust av 

information som man får när man slår samman objekt till ett kluster (Ward, 1963). Denna 

förlust av information definieras som en ökning av SSE (Sum of Squares due to Error). 

För ett kluster k definieras SSEk som summan av de kvadrerade avvikelserna för varje objekt 

i klustret från klustermedelvärdet, den s.k. centroiden. SSE är summan av dessa avvikelser 

för samtliga kluster, så om det finns K stycken kluster blir SSE 

 SSE=SSE1 + SSE2 + … + SSEK . 

 

(7) 

Från början består varje kluster av ett enda objekt och varje kluster har därmed SSEk=0 vilket 

ger SSE=0. Vid varje steg övervägs effekten av sammanslagning av varje möjligt par av 

kluster, och de två kluster vars förening resulterar i den minsta ökningen av SSE slås 

samman. Processen kan upprepas fram till dess att alla kluster slagits samman till en enda 

grupp. Om man har förhandsinformation om hur många grupper som kan tänkas finnas i sina 

data kan antalet kluster som väljs ut specificeras på förhand. Om detta inte är fallet kan man 

istället titta på värdet av SSE när antalet kluster minskas ner och utifrån detta försöka avgöra 

när ett lämpligt antal kluster uppnås. Det finns även grafiska hjälpmedel för att avgöra hur 

många kluster som bör väljas ut (Rousseeuw, 1987).  
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3. Upplägg av utvärderingen 
 

I detta kapitel beskrivs hur utvärderingen av de olika metoderna kommer att läggas upp. Först 

motiveras de olika kostnaderna i OM-algoritmen som kommer att undersökas.  Därefter 

sammanställs alla de metoder som kommer att utvärderas och de olika varianter av försök 

som kommer att utföras. 

3.1 Specificering av kostnaderna i OM-algoritmen 

De substitutionskostnader som kommer att utvärderas i denna uppsats är kostnader baserade 

på övergångssannolikheter samt konstanta kostnader (se avsnitt 2.1.1 för definitioner). För de 

konstanta kostnaderna kommer värdet 2, vilket är default i TraMineR, att användas. De 

konstanta kostnaderna kommer således att vara större än eller lika med de kostnader som ges 

av övergångssannolikheterna. 

Indelkostnaden kan i TraMineR sättas till en valfri konstant. De indelkostnader som kommer 

att utvärderas i denna studie är de två indelkostnader som tidigare studier indikerat (se avsnitt 

2.1.1), nämligen 0,1 ggr den högsta substitutionskostnaden samt 0,5 ggr den genomsnittliga 

substitutionskostnaden. Den lägre av dessa två kostnader leder till att inga substitutioner kan 

ske, eftersom att indelkostnaden är mindre än hälften av den minsta substitutionskostnaden. 

Alltså kan enbart indels och exakta matchningar ske. En indelkostnad på hälften av den 

genomsnittliga substitutionskostnaden innebär att inte alla substitutioner kan ske, då 

indelkostnaden är mindre än hälften av vissa substitutionskostnader. Även de högre 

indelkostnaderna 2 och 4 kommer att utvärderas, dessa kommer att leda till att två stycken 

indels kommer att kosta mer än den maximala substitutionskostnaden, 2. Detta leder i sin tur 

till att substitutioner kommer att dominera, med enbart ett fåtal indels. En indelkostnad på 1 

kommer också att undersökas, som ett mellanting mellan de lägre och högre 

indelkostnaderna, detta värde är också default i TraMineR. Denna kostnad innebär att två 

indels kostar lika mycket som den maximala substitutionskostnaden så samtliga substitutioner 

kan ske. Den är dock enbart aktuell för de fall då substitutionskostnaden baseras på 

övergångssannolikheter vilket beror på att avståndsmåttet för OM med konstant 

substitutionskostnad på 2 och indelkostnad 1 sammanfaller med LCS-måttet.  
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3.2 Analysens upplägg 

I tabell 1 sammanställs de varianter av avståndsmått som utvärderas. 

Tabell 1: De varianter av avståndsmått som utvärderas. 

Variant Metod Substitutionskostn. Indelkostn. 

I OM Övergångssh. 0,1 ggr. högsta 

II OM Övergångssh. 0,5 ggr. genomsnittl. 

III OM Övergångssh. 1 

IV OM Övergångssh. 2 

V OM Övergångssh. 4 

VI OM Konstant 0,1 ggr. högsta 

VII OM Konstant 0,5 ggr. genomsnittl. 

VIII OM Konstant 2 

IX OM Konstant 4 

X LCP - - 

XI LCS - - 

  

Eftersom att alla sekvenser som genereras i denna studie har samma längd, 16 stycken 

positioner, används det icke-normaliserade LCP-måttet. 

Utvärderingen kommer att baseras på sekvenser som genererats utifrån åtta stycken olika 

huvudmönster, vilka beskrivs i kapitel 4. I det första skedet genereras sekvenser från samtliga 

åtta huvudmönster, distansmatrisen beräknas med de olika metoderna och klusteranalys 

utförs på varje distansmatris för att se hur väl de olika varianterna förmår särskilja de olika 

huvudmönstren. Därefter genereras sekvenser enbart från de fyra första huvudmönstren som 

baseras på övergångssannolikheter från verkliga data och därmed är mer verklighetsanknutna 

(se avsnitt 4.1), varefter analysen upprepas. Från varje huvudmönster genereras 30, 100 

respektive 300 sekvenser för att utvärdera hur antalet sekvenser kan påverka resultatet. Varje 

försök upprepas 20 gånger. Anledningen att inte fler än 300 sekvenser från varje sekvens 

genererats är att de funktioner för klusteranalys i R som används inte klarar av stora 

datamängder.  

Klusteranalysen utförs med Wards metod, m.h.a paketet cluster i R. Lika många kluster som 

antalet huvudmönster som sekvenserna genererats från väljs ut, d.v.s. åtta respektive fyra 

stycken. I varje kluster identifieras det huvudmönster som majoriteten av sekvenserna i 

klustret genererats från och detta blir benämningen av klustret. 

Idealiskt skulle avståndsmåtten vid klusteranalysen perfekt särskilja sekvenser som 

genererats från olika huvudmönster och samtliga sekvenser som genererats av ett 

huvudmönster skulle hamna i ett kluster. I fallet med 100 sekvenser från varje huvudmönster 

skulle resultatet bli åtta stycken kluster med 100 sekvenser i varje, där varje kluster enbart 

innehåller sekvenser genererade från ett huvudmönster.   
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4. Simulering 
 

För att generera sekvenser för utvärderingen av de olika metoderna för att beräkna avstånd 

mellan sekvenser simuleras data. Upplägget är åtta stycken olika huvudmönster som 

sekvenser generas från. Fyra av huvudmönstren genererar sekvenser genom en 

Markovprocess där startsannolikheterna och övergångsmatrisen kommer från riktiga data. De 

resterande fyra är inspirerade av Wilson (2006) och baseras på negativ exponentialfördelning.  

4.1 De fyra första huvudmönstren 

De stadier som kan förekomma i sekvenserna är kopplade till data bestående av ett stickprov 

från LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och 

arbetsmarknadsstudier). Stickprovet består av individer som är födda år 1935. Dessa 

individer har följts årligen från det att de fyllde 50 till dess att de fyllde 65. För varje år finns 

registrerat huruvida de hade förälder i livet, barnbarn i livet samt huruvida dessa bodde nära 

(inom fem mils avstånd) eller långt borta. Detta har gett upphov till data i sekvensform. 

Följande stadier har kunnat förekomma 

0. Varken förälder eller barnbarn i livet. 

1. Barnbarn nära och ingen förälder i livet. 

2. Barnbarn långt borta och ingen förälder i livet. 

3. Förälder nära och inget barnbarn. 

4. Både förälder och barnbarn nära. 

5. Förälder nära och barnbarn långt borta. 

6. Förälder långt borta och inget barnbarn. 

7. Förälder långt borta och barnbarn nära. 

8. Förälder långt borta och barnbarn långt borta. 

Varje individ har således gett upphov till en sekvens bestående av 16 positioner, en för varje 

år mellan 1985 och 2000. Sekvensernas alfabet består av ovanstående nio stadier. 

Ett antal verkliga sekvenser (873 stycken) grupperades med hjälp av OM-algoritmen i 

TraMineR, med defaultvärdena för kostnaderna. Därefter utfördes klusteranalys med Wards 

metod och fyra stycken grupperingar valdes ut. Det är på dessa grupperingar och de 

observerade övergångssannolikheterna mellan de olika stadierna i respektive grupp som de 

fyra första huvudmönstren, vilka benämns 1.1, 1.2, 1.3 samt 1.4, baseras. I figur 7 nedan ses 

hur fördelningen över de olika stadierna inom varje gruppering ser ut för de 16 åren. 
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Figur 7: Fördelningen över stadier för varje tidpunkt, inom varje grupp 

 

För att simulera sekvenser utifrån dessa grupperingar tas fördelningen över stadierna vid den 

första tidpunkten samt matrisen med övergångssannolikheter mellan de olika stadierna vid 

varje tidpunkt fram. Simuleringen följer en Markovprocess av ordning 1, d.v.s. sannolikheten 

att observera ett visst stadium beror av föregående stadium. Först simuleras startstadierna i 

sekvenserna fram utifrån fördelningen över stadier i den första tidpunkten. Resterande stadier 

simuleras utifrån övergångsmatrisen betingat på vilket stadium som förekom under 

föregående tidpunkt. För exempel på R-kod, se Appendix.  

4.2 De fyra sista huvudmönstren 

De fyra sista huvudmönstren som sekvenser genereras från benämns 2.1, 2.2, 2.3 samt 2.4 

och är inspirerade av Wilson (2006). Dessa sekvenser är mindre verklighetsanknutna än de 

som genereras från de fyra första huvudmönstren, men huvudsaken är de mönster som fås. 

Dessa huvudmönster baseras på två stycken negativa exponentialkurvor där den ena kurvan 

ligger högre än den andra. Dessa kurvor ger upphov till tre stycken stadier (se figur 8). Ett 
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stadium under den nedersta kurvan som är vanligt i början av tidsperioden men som minskar 

successivt med tiden. Ett stadium över den översta kurvan som är mindre vanligt i början men 

som ökar successivt med tiden samt ett stadium mellan kurvorna som blir något vanligare 

med tiden. Wilson (2006) använde sig av samma upplägg, men med en negativ 

exponentialfördelning istället för två.  

 

Figur 8: Allmänt mönster för simuleringen enligt de fyra sista huvudmönstren 

 

Alla fyra huvudmönster ger upphov till sekvenser som kan bestå av sex stycken olika stadier. 

Tre stycken antar de mönster som redan nämnts medan resterande tre kan sägas vara s.k. 

residualstadier (brus). Dessa upptar lika stora delar av den del av sannolikhetsrummet som 

inte tas upp av de tre huvudstadierna. Detta ger upphov till sekvenser med en annorlunda typ 

av mönster än de från de fyra första huvudmönstren, men som ändå inte skiljer sig alltför 

markant från dessa.  

En parameter som kan varieras i detta sammanhang är p, vilken reglerar hur stor del av 

sannolikhetsrummet som ska utgöras av de tre huvudstadierna.  Wilson har varierat denna 

andel för att få olika svårighetsgrader på klassifikationsproblemet, en högre andel ger 

tydligare sekvenser och enklare klassifikationsproblem. I denna uppsats ligger inte fokus på 

att undersöka olika svårighetsgrader på klassifikationsproblem. Det är istället önskvärt att få 

sekvenser som inte skiljer sig alltför påfallande från de mönster som framkommit i 

grupperingarna som de fyra första huvudmönstren baseras på, med ett fåtal dominerande 

stadier. Därför sätts p till 0.8 vilket ger två stora och ett mindre stort fält med de tre 

huvudstadierna samt tre relativt små fält med residualstadierna. De negativa 

exponentialkurvor som används bestäms enligt kriteriet att den undre kurvan ska ha värdet 

0,1 i sekvensens sista element (vilket även svarar mot en sannolikhet på 0,1 där för det 

stadium som ligger under kurvan) och att den övre kurvan ska ha värdet 0,25 i sekvensens 

sista element. Formlerna för kurvorna följer mönstret 
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 , (8) 

 

där p är andelen av sannolikhetsrummet som utgörs av huvudstadierna och k är positionen i 

sekvensen. Konstanten a kan varieras för att bestämma kurvans position enligt de tidigare 

nämnda kriterierna. Nedan visas hur konstanten a för den lägre av kurvorna samt konstanten 

b för den högre bestäms 

 
         

 
(9) 

        

 

(10) 

De sex mest frekvent förekommande stadierna i grupperingarna som de fyra första 

huvudmönstren baseras på väljs ut som de som kan förekomma i de fyra sista 

huvudmönstren. Dessa sex stadier består av 0, 1 och 2 vilka är stadier med ingen förälder i 

livet samt 3, 4 och 7 vilka är stadier med förälder i livet. Eftersom att det är mer realistiskt att 

gå mellan stadierna 0, 1 och 2 väljs dessa som huvudstadier i de två första huvudmönstren, 

medan 3, 4 och 7 är residualstadier (se figur 9). I de två sista huvudmönstren är det istället 3, 

4 och 7 som är huvudstadier medan 0, 1 och 2 är residualstadier. Detta kan ge orealistiska 

övergångar då det egentligen är omöjligt att gå från ett stadium med inga föräldrar till ett 

stadium med förälder i livet, men som tidigare påpekats är det mindre viktigt i dessa 

huvudmönster att få realistiska sekvenser, huvudsaken är mönstren.  
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Simuleringen från de fyra sista huvudmönstren går till på ungefär samma sätt som tidigare. 

Först genereras värdena för exponentialkurvorna i varje position genom två funktioner utifrån 

formlerna (9) och (10). Därefter simuleras stadierna på varje position utifrån dessa kurvor 

samt gränserna för residualtecknen.  För exempel på R-kod, se Appendix.  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas resultaten från utvärderingen av de olika metoderna för att beräkna 

avstånd mellan sekvenser. Först utvärderas hur väl de olika avståndsmåtten förmår att 

särskilja mellan sekvenser genererade av samtliga åtta huvudmönster. Därefter fortsätter 

analysen med att utvärdera hur väl sekvenser genererade från enbart de fyra första 

huvudmönstren (1.1 till 1.4) vilka baseras på övergångssannolikheter från verkliga data, kan 

särskiljas. 

5.1 Sekvenser genererade från alla åtta huvudmönster 

Från varje huvudmönster genereras 30, 100 respektive 300 sekvenser och 20 stycken replikat 

utförs för varje stickprovsstorlek. Resultatet från ett replikat för 30 sekvenser redovisas mer 

utförligt medan det sammanlagda resultatet från alla replikat för samtliga stickprovsstorlekar 

redovisas på slutet. 

5.1.1 Ett replikat, 30 sekvenser från varje huvudmönster 

Inledningsvis redovisas resultatet från variant I-V, d.v.s. OM-avstånd framtagna med 

substitutionskostnader beräknade från de övergångssannolikheter som observerats hos de 

genererade sekvenserna. Figur 10 visar den substitutionskostnadsmatris som beräknats för 

detta replikat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1,84 

3    0 1,68 2 2 1,68 2 

4     0 1,99 2 1,70 1,99

3 5      0 2 1,94 2 

6       0 2 2 

7        0 1,94 

8         0 
Figur 10: Substitutionskostnadsmatris baserad på övergångssannolikheter 

 

Kostnaden för en matchning är 0, den lägsta kostnaden för en substitution är 1,68 och den 

högsta kostnaden för en substitution är 2. 
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Tabell 2: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indelkostnad 0.2 

Huvudmönster Kluster 

1.1 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.3 

Kluster 

1.4 

Kluster 

1.4 

Kluster 

2.1 

Kluster 

2.3 

1.1 30 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 20 7 0 0 0 3 0 

1.3 0 0 0 30 0 0 0 0 

1.4 0 0 0 6 7 16 0 1 

2.1 0 0 0 0 0 0 30 0 

2.2 0 0 0 0 0 0 29 1 

2.3 0 0 0 0 0 0 0 30 

2.4 0 0 0 0 0 0 0 30 

Totalt 30 20 7 36 7 16 62 62 

  

Tabell 2 visar resultatet av klusteranalysen baserad på avstånd beräknade med variant I, vilket 

innebär en indelkostnad på 0,2 vilket är 0,1 ggr den högsta substitutionskostnaden. Det som 

kan ses i tabell 2 och som också är ett allmänt mönster för samtliga upprepningar är att det 

bildas varsitt kluster för huvudmönster 1.1 och huvudmönster 1.3 medan det bildas två 

kluster, ett större och ett mindre, för huvudmönster 1.2 samt 1.4. Klustren för de fyra sista 

huvudmönstren är stora och det har inte gått att särskilja 2.1 från 2.2 eller 2.3 från 2.4 på ett 

tillfredställande sätt. Majoriteten av sekvenserna genererade från 2.1 och 2.2 respektive 

samtliga sekvenser från 2.3 och 2.4 hamnar i samma kluster. 

Nästa variant som undersöks är variant II med indelkostnaden hälften av värdet på den 

genomsnittliga substitutionskostnaden, vilket för samtliga upprepningar blir ca 0,85. 

Klusteranalysen baserad på avstånd beräknade med denna variant ger endast marginella 

skillnader från den baserad på variant I, varför denna inte redovisas i tabell. 

Resultatet från klusteranalysen baserad på avstånd beräknade med variant III, d.v.s. med 

substitutionskostnader baserade på övergångssannolikheter och indelkostnad 1 ses i tabell 3. 

Tabell 3: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indelkostnad 1 

Huvudmönster Kluster 

1.1 

Kluster 

1.1 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.3 

Kluster 

1.4 

Kluster 

2.1 

Kluster 

2.3 

1.1 26 4 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 0 20 7 0 0 3 0 

1.3 0 0 0 0 30 0 0 0 

1.4 0 0 0 0 6 16 0 8 

2.1 0 0 0 0 0 0 30 0 

2.2 0 0 0 0 0 0 29 1 

2.3 0 0 0 0 0 0 0 30 

2.4 0 0 0 0 0 0 0 30 

Totalt 26 4 20 7 36 16 62 69 

 

En del skillnader jämfört med de tidigare varianterna kan observeras. Nu är det inte längre två 

stycken kluster för huvudmönster 1.4 utan för 1.1 istället, men i övrigt kvarstår tidigare 

struktur. Det är dock viktigt att notera att detta inte är ett allmänt mönster för samtliga 

replikat. 
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Resultatet från klusteranalysen baserad på avståndsmått beräknade med variant IV, d.v.s. en 

indelkostnad på 2, visas i tabell 4. Nu har varje huvudmönster varsitt kluster och dessa kluster 

innehåller allmänt fler av de sekvenser som genererats av det huvudmönster som namngivit 

det. 

Tabell 4: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indelkostnad 2 

Huvudmönster Kluster 

1.1 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.3 

Kluster 

1.4 

Kluster 

2.1 

Kluster 

2.2 

Kluster 

2.3 

Kluster 

2.4 

1.1 30 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 27 0 0 0 3 0 0 

1.3 0 0 30 0 0 0 0 0 

1.4 0 0 7 15 0 0 2 6 

2.1 0 0 0 0 25 5 0 0 

2.2 0 0 0 0 1 29 0 0 

2.3 0 0 0 0 0 1 28 1 

2.4 0 0 0 0 0 0 3 27 

Totalt 30 27 37 15 26 38 33 34 

 

Variant V, med en indelkostnad på 4, ger resultat som enbart skiljer sig marginellt från de 

från variant IV. Denna redovisas därför ej i tabellform. 

Härnäst redovisas resultatet från OM-avstånd beräknade med konstant substitutionskostnad. 

Figur 11 visar substitutionskostnadsmatrisen. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

1  0 2 2 2 2 2 2 2 

2   0 2 2 2 2 2 2 

3    0 2 2 2 2 2 

4     0 2 2 2 2 

5      0 2 2 2 

6       0 2 2 

7        0 2 

8         0 
Figur 11: Substitutionskostnadsmatris med konstanta substitutionskostnader 

 

Utgångsläget är att undersöka samma värden på indelkostnader som tidigare, med den 

skillnaden att hälften av den genomsnittliga substitutionskostnaden här blir 0,89. Dock leder 

indelkostnader som är mindre än eller lika med 1 här till att inga substitutioner kan ske, och 

resultatet av klusteranalysen med dessa indelkostnader sammanfaller därmed med resultatet 

för variant I. Resultaten för variant VI och VII, d.v.s. indelkostnaderna 0,2 samt 0,89, 

redovisas således inte.  

Variant VIII och IX, med indelkostnader på 2 respektive 4 ger (precis som för OM med 

substitutionskostnader baserade på övergångssannolikheter) ett kluster för varje 

huvudmönster och inga större skillnader observeras. Möjligtvis innehåller dessa kluster 

ytterligare lite fler av de sekvenser som genererats av huvudmönstret som namngivit dem. 
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Tabell 5 visar resultatet från klusteranalysen med avståndsmått baserade på variant X, d.v.s. 

LCP-baserade mått. 

Tabell 5: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på LCP 

Huvudmönster Kluster 

1.1 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.3 

Kluster 

1.4 

Kluster 

2.1 

Kluster 

2.2 

Kluster 

2.3 

Kluster 

2.4 

1.1 16 0 0 0 6 2 6 0 

1.2 0 12 0 0 0 6 8 4 

1.3 0 0 22 0 0 5 2 1 

1.4 0 0 0 14 0 0 7 9 

2.1 0 0 0 0 22 2 4 2 

2.2 0 0 0 0 2 23 4 1 

2.3 0 0 0 0 6 2 21 1 

2.4 0 0 0 0 4 1 1 24 

Totalt 16 12 22 14 40 41 53 42 

 

Det man kan se är att varje huvudmönster har ett kluster men att indelningen är långt ifrån 

idealfallet. Det finns visserligen fyra stycken kluster, de för 1.1-1.4, som enbart innehåller 

sekvenser från ett enda huvudmönster, men dessa består inte av alla 30 sekvenser. För 1.1, 

1.2 samt 1.4 har knappt hälften av sekvenserna hamnat i rätt kluster och för 1.3 har mindre än 

tre fjärdedelar hamnat rätt. Resterande sekvenser är istället utspridda i klustren för de sista 

fyra huvudmönstren. 

Eftersom att variant XI, LCS, motsvarar OM med konstant substitutionskostnad på 2 och 

indelkostnad 1 och det således inte kan ske några substitutioner utan enbart indels och exakta 

matchningar sammanfaller resultatet för klusteranalysen med det för variant I.  

 

5.1.2 Sammanställning av resultaten för samtliga replikat och stickprovsstorlekar 

Det är ingen markant skillnad i mönstren av kluster som fås då 30 sekvenser genereras från 

varje huvudmönster och de som fås för 100 respektive 300 sekvenser från varje 

huvudmönster. Hälften av den genomsnittliga substitutionskostnaden ligger på 0,85 för alla 

replikat. I tabell 6 sammanställs medelvärdet och standardavvikelsen för andelen sekvenser 

som hamnat i det kluster som identifierats med det huvudmönster som genererat dem, från 

samtliga 20 replikat. 
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Tabell 6: Medelvärde och standardavvikelse för andelen korrekt klassificerade sekvenser från 20 replikat 

 30 100 300 

Variant Medelvärde Standardavv. Medelvärde Standardavv. Medelvärde Standardavv. 

I 0,708 0,055 0,690 0,034 0,695 0,042 

II 0,710 0,054 0,691 0,034 0,694 0,043 

III 0,717 0,066 0,696 0,035 0,717 0,046 

IV 0,808 0,043 0,800 0,037 0,827 0,029 

V 0,779 0,041 0,781 0,025 0,801 0,036 

VIII 0,808 0,048 0,818 0,037 0,841 0,023 

IX 0,783 0,043 0,802 0,032 0,817 0,027 

X 0,631 0,034 0,639 0,029 0,634 0,049 

XI 0,708 0,055 0,690 0,034 0,695 0,042 

  

Det som kan utläsas för samtliga stickprovsstorlekar är att variant I-III, d.v.s. de lägre 

indelkostnaderna, 0,2; 0,85 och 1 (och även variant XI, LCS, som sammanfaller med 

förstnämnda) ger relativt likvärdiga resultat. Indelkostnaden 1 ger en något högre andel än de 

övriga två. En indelkostnad på 2 ger den högsta genomsnittliga andelen sekvenser som 

hamnat rätt. För stickprovstorleken 30 är resultatet identiskt för konstant substitutionskostnad 

och substitutionskostnad baserad på övergångssannolikheter (variant IV och VIII). För de 

båda högre stickprovsstorlekarna ger variant VIII, konstant substitutionskostnad, ett något 

bättre resultat. En indelkostnad på 4 ger en något lägre andel än indelkostnad 2, men en högre 

andel än för samtliga av de tre lägsta indelkostnaderna, för både konstant 

substitutionskostnad och substitutionskostnad baserad på övergångssannolikheter (variant V 

och IX). Den variant som med marginal ger den lägsta andelen korrekt klassificerade är 

variant X, LCP. 

 

5.2 Sekvenser genererade från de fyra första huvudmönstren 

Analysen fortsätter med att upprepa utvärderingen, nu med enbart de fyra första 

huvudmönstren, som baseras på övergångssannolikheter från verkliga data. Här väljs således 

enbart fyra stycken kluster ut. Då variation av stickprovsstorlek inte tidigare gett någon större 

skillnad vad gäller resultatet av klusteranalysen genereras enbart 100 sekvenser från varje 

huvudmönster. Även här visas resultatet från en upprepning mer detaljerat och en 

sammanställning av resultatet från samtliga 20 upprepningar följer därefter.  

 

5.2.1 100 sekvenser från varje huvudmönster 

Till att börja med redovisas resultatet från variant I-V, d.v.s. OM-avstånd beräknade med 

substitutionskostnader från övergångssannolikheter. Den substitutionsmatris som beräknats 

utifrån övergångssannolikheterna ses i figur 12. 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 1,98

9 

1,98

6 

1,88 2 2 1,82 2 2 

1  0 1,94 2 1,90 2 2 1,91 2 

2   0 2 1,99

7 

1,96 2 1,99 

 

1,85 

3    0 1,99

8 

1,99 1,98

0 

2 2 

4     0 1,98 2 1,99 1,99 

5      0 2 1,99

3 

2 

6       0 1,99

3 

1,99

4 7        0 1,96 

8         0 
Figur 12: Substitutionsmatris baserad på övergångssannolikheter 

 

En skillnad från tidigare är att substitutionskostnaderna blir lite högre, den lägsta ligger i 

detta fall på 1,82 och hälften av den genomsnittliga substitutionskostnaden hamnar i samtliga 

fall på 0,88 istället för 0,85.  

I tabell 7 visas resultatet från variant I, d.v.s. en indelkostnad på 0,1 ggr den högsta 

substitutionskostnaden, vilket även här blir 0,2.  

Tabell 7: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indelkostnad 0,2 

Huvudmönster Kluster 1.1 Kluster 1.2 Kluster 1.3 Kluster 1.4 

1.1 100 0 0 0 

1.2 0 77 3 20 

1.3 0 14 86 0 

1.4 3 0 33 64 

Totalt 103 91 122 84 
 

Som tidigare leder detta till att inga substitutioner kan ske. Här gäller även att inga 

substitutioner kan ske med en indelkostnad på 0,88 (variant VII) då samtliga 

substitutionskostnader är mer än dubbelt så höga som denna. Detta leder till att resultatet med 

denna kostnad är identiskt med det för 0,2. Här har samtliga huvudmönster varsitt kluster. 

Samtliga sekvenser som genererats av huvudmönster 1.1 har hamnat i samma kluster, detta 

gäller dock inte för övriga huvudmönster där andelen är lägre. En indelkostnad på 1 ger i stort 

sett samma struktur och redovisas därför ej i tabellform. 

I tabell 8 visas resultatet från klusteranalysen baserad på avstånd beräknade med variant IV, 

med en indelkostnad på 2.  

Tabell 8: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indelkostnad 2 

Huvudmönster Kluster 1.1 Kluster 1.2 Kluster 1.3 Kluster 1.4 

1.1 100 0 0 0 

1.2 0 74 8 18 

1.3 0 6 94 0 

1.4 0 0 29 71 

Totalt 100 80 131 89 
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Här finns ett kluster som enbart innehåller sekvenser från huvudmönster 1.1. Överlag ser 

också fler än tidigare av sekvenserna som genererats av övriga huvudmönster att ha samlats i 

varsitt kluster. Det tycks vara svårast att särskilja sekvenserna från de två sista 

huvudmönstren. Resultatet med indelkostnad 4 blir identiskt med det för indelkostnad 2. 

Härnäst redovisas resultatet från OM-avstånd beräknade med konstant substitutionskostnad, 

d.v.s. med en substitutionskostnadsmatris som den i figur 11. Precis som tidigare gäller att 

indelkostnader som är mindre än eller lika med 1 leder till att inga substitutioner kan ske. 

Därför redovisas inte resultaten för variant VI och VII. 

Tabell 9 visar resultatet från klusteranalysen baserad på avstånd beräknade med variant VIII, 

d.v.s. med en indelkostnad på 2. 

Tabell 9: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med konst. subst.kostn. och indelkostnad 2 

Huvudmönster Kluster 1.1 Kluster 1.2 Kluster 1.3 Kluster 1.4 

1.1 100 0 0 0 

1.2 2 79 1 18 

1.3 8 14 78 0 

1.4 0 2 27 71 

Totalt 110 95 106 89 

 

Som kan ses i tabell 9 sker inga dramatiska förändringar från tidigare resultat. Den största 

skillnaden är att antalet sekvenser från 1.3 som hamnat i ”rätt” kluster är betydligt lägre än 

för avstånden baserade på övergångssannolikheter. Detta mönster är i stort sett likadant för 

indelkostnaden 4, med något lägre antal sekvenser som hamnat i rätt kluster. 

Tabell 10: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på LCP 

Huvudmönster Kluster 1.1 Kluster 1.2 Kluster 1.3 Kluster 1.4 

1.1 65 35 0 0 

1.2 0 94 2 4 

1.3 0 13 86 1 

1.4 0 29 0 71 

Totalt 65 171 88 76 
 

I tabell 10 visas resultatet från klusteranalysen baserad på LCP-baserade avstånd. Även här 

har varje huvudmönster ett kluster. Många av sekvenserna som generats av 1.1, 1.3 

respektive 1.4 har hamnat i egna kluster, dock inte samtliga 100. Kluster 1.2 innehåller nästan 

alla sekvenserna som genererats av huvudmönster 1.2, men även många sekvenser som 

genererats av de övriga huvudmönstren. 

Resultatet för LCS sammanfaller som tidigare påpekats med det för variant I.  
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I tabell 11 visas medelvärdet samt standardavvikelsen för andelen sekvenser i de 20 

upprepningarna som hamnat rätt. 

Tabell 11: Medelvärde och standardavvikelse för andelen korrekt klassificerade sekvenser från 20 upprepningar 

Variant Medelvärde Standardavvikelse 

I 0,831 0,055 

 
II 0,831 0,055 

 
III 0,837 0,045 

IV 0,856 0,049 

V 0,853 0,050 

VIII 0,841 0,049 

IX 0,837 0,045 

X 0,757 0,024 

XI 0,831 0,055 

 
 

Nu är andelarna betydligt högre för de lägre indelkostnaderna än när sekvenser genererades 

från alla åtta huvudmönster och det är inte lika stor skillnad mellan de olika indelkostnaderna 

som tidigare. OM-avstånden med substitutionskostnader baserade på övergångssannolikheter 

och med indelkostnader på 2 respektive 4 ger nu högst resultat, men skillnaderna är som 

påpekats små. LCP ger betydligt högre resultat än tidigare men fortfarande med marginal 

lägst. 

5.3 Utökning av antalet utvalda kluster 

Då sekvenser genererades från samtliga åtta huvudmönster hamnade 2.1 och 2.2 respektive 

2.3 och 2.4 i samma kluster för avståndsmått beräknade från variant I-III, d.v.s. de lägre 

indelkostnadena. Det är av intresse att undersöka hur många kluster det krävs för att vid de 

lägre indelkostnaderna särskilja de fyra sista huvudmönstren. Detta eftersom att man i en 

verklig situation inte nödvändigtvis skulle bestämma sig för ett visst antal kluster i förväg, 

utan kanske skulle använda t.ex. en grafisk metod för att hitta ett lämpligt antal.   

I tabell 12 ses resultatet av klusteranalys baserad på avstånd beräknade med variant I, 300 

sekvenser från varje huvudmönster. Här har tio stycken kluster valts ut istället för åtta 

stycken.  

 

Tabell 12: Resultat från klusteranalys, avstånd baserade på OM med övergångssh. och indel 1, tio grupper. 

Huvudm. Kluster 

1.1 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.2 

Kluster 

1.3 

Kluster 

1.4 

Kluster 

1.4 

Kluster 

2.1 

Kluster 

2.2 

Kluster 

2.3 

Kluster 

2.4 

1.1 248 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

1.2 1 249 31 1 5 3 0 8 0 2 

1.3 0 45 0 241 0 0 0 14 0 0 

1.4 0 0 0 58 76 159 0 1 3 3 

2.1 0 0 0 0 0 0 276 23 0 1 

2.2 1 0 0 0 0 0 14 282 3 0 

2.3 0 0 0 0 0 40 1 0 227 32 

2.4 0 0 0 0 0 2 0 0 6 292 
Totalt 250 294 31 300 81 204 291 380 239 330 
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När åtta stycken kluster valdes ut kunde inte 2.1 särskiljas från 2.2 och inte heller 2.3 från 

2.4. Då nio stycken kluster valdes ut kunde 2.1 och 2.2 särskiljas och som ses i tabell 12 

innebär tio stycken kluster att alla de fyra sista huvudmönstren kunnat särskiljas. Det tycks 

alltså krävas tio stycken kluster istället för åtta för att särskilja alla de fyra sista 

huvudmönstren då klusteranalysen baserats på avstånd beräknade med de lägsta 

indelkostnaderna. 
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6. Diskussion 

Denna studie gick ut på att utvärdera de olika metoder för att beräkna avstånd mellan 

sekvenser som erbjuds av paketet TraMineR i R. Dessutom undersöktes hur avstånd 

beräknade med OM-algoritmen påverkades av olika typer av substitutionskostnadsmatriser 

och olika nivåer av indelkostnader. Data bestod av sekvenser som genererats enligt olika 

metoder för att ge skiftande mönster. Genom en klusteranalys på de distansmatriser som varje 

metod gav upphov till undersöktes andelen sekvenser som hamnat i rätt kluster och 

metoderna jämfördes med avseende på denna andel.  

6.1 Resultat 

Den första frågeställningen som låg till grund för denna studie var hur olika kostnader för 

indels påverkar avstånden som man får från OM-algoritmen i TraMineR, med avseende på 

hur väl mönstren i sekvenserna identifieras. Indelkostnader på olika nivåer undersöktes 

således.  

När sekvenser genererades från alla åtta huvudmönster blev resultatet från klusteranalyser på 

mått beräknade med de tre lägsta indelkostnaderna (variant I-III) att sekvenserna som 

genererats från de fyra första huvudmönstren särskildes bättre än de som genererats av de 

fyra sista. Dock tenderade främst huvudmönster 1.2 respektive 1.4 att delas upp i två kluster, 

ett med huvuddelen av sekvenserna och ett mindre med enbart en bråkdel av sekvenserna. 

Uppenbarligen har 1.2 och 1.4 gett upphov till vissa sekvenser som skiljer sig i hög grad från 

varandra, och även från de som genererats av övriga huvudmönster, vilket har lett till att 

dessa hamnat i ett eget kluster. Detta kan bero på att dessa två huvudmönster ger upphov till 

de sekvenser som kan variera kraftigast av alla de fyra första huvudmönstren, medan 1.1 och 

1.3 ger mer tydliga mönster (se figur 7). Vad gäller de fyra sista huvudmönstren så hamnade 

2.1 och 2.2 respektive 2.3 och 2.4 i samma kluster. Detta beror förmodligen på att dessa 

genererar sekvenser med mindre renodlade mönster än de fyra första. Det finns visserligen 

två relativt stora huvudstadier men också ett mellanstort tredje huvudstadium och tre stycken 

residualstadier. Eftersom att den enda skillnaden mellan 2.1 och 2.2 respektive 2.3 och 2.4 är 

att de två största huvudstadierna byter plats tycks de sekvenser som genereras bli så pass lika 

varandra att de inte kan särskiljas med de lägre indelkostnaderna. De högre indelkostnaderna 

2 och 4 som tillät att fler substitutioner kunde ske gav bättre förmåga att särskilja samtliga 

huvudmönster, men fortfarande inte en perfekt indelning med varsitt kluster med samtliga 

sekvenser från varje huvudmönster. Överlag gav indelkostnaden 2 ett något bättre resultat än 

4.  

När sekvenser genererades från enbart de fyra första huvudmönstren, vilka gav sekvenser 

baserat på verkliga data, blev resultatet att samtliga indelkostnader gav ett kluster för varje 

huvudmönster. Denna indelning tycktes bli något bättre med ökad indelkostnad, fram till 

indelkostnaden 4 som precis som tidigare gav ett lite sämre resultat än indelkostnad 2. 

Skillnaden mellan de olika indelkostnaderna var betydlig mindre än tidigare. Den minskade 

skillnaden beror förmodligen främst på att de fyra sista huvudmönstren inte längre finns med 

då det var dessa som var svårast att särskilja för de låga indelkostnaderna tidigare.   
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Anledningen till att de högre indelkostnaderna som tillåter den största andelen substitutioner 

att ske tycks ge bäst resultat i samtliga fall kan delvis vara att alla sekvenser i denna studie är 

lika långa, vilket minskar behovet av att använda indels för att kompensera längdskillnader. 

Det verkar inte heller som att det funnits ett särskilt stort behov att förskjuta sekvenserna för 

att tillåta att fler matchningar ska kunna ske. 

Den andra frågeställningen var hur olika typer av substitutionskostnadsmatriser påverkar 

avstånden som OM-algoritmen ger i TraMineR. De typer av substitutionskostnader som 

undersöktes var kostnader beräknade utifrån övergångssannolikheter samt konstanta 

kostnader där samtliga substitutioner utom exakta matchningar kostade 2. Här jämförs enbart 

fallen då indelkostnaderna låg på 2 respektive 4. Detta eftersom att samtliga av de lägre 

indelkostnaderna (variant VI och VII) vid konstant substitutionskostnad ger resultat som 

sammanfaller med det för den lägsta indelkostnaden med substitutionskostnader baserade på 

övergångssannolikheter då inga indels kan ske. 

Då sekvenser genererats från samtliga huvudmönster så blev resultatet av jämförelsen att det 

generellt var något bättre med konstant substitutionskostnad än med substitutionskostnader 

baserade på övergångssannolikheter. Detta skulle kunna bero på att de åtta huvudmönstren 

ger upphov till sekvenser med många olika typer av mönster. Övergångssannolikheterna 

beräknas utifrån samtliga dessa sekvenser vilket gör att många olika typer av övergångar 

mellan stadier förekommer. Detta leder i sin tur till att om specifika övergångar är vanliga 

inom en viss typ av sekvens så reflekteras inte detta i övergångssannolikheterna som 

beräknas eftersom att dessa försvinner i mängden. Beräkningar av substitutionskostnader 

utifrån dessa övergångssannolikheter tillför således inte särskilt mycket.  

När sekvenser enbart genererades från de fyra första huvudmönstren blev resultatet istället att 

substitutionskostnader baserade på övergångssannolikheter var något bättre. Detta kan bero 

på att sekvenserna nu genererats av fyra huvudmönster istället för åtta, och också att dessa 

huvudmönster ger mer tydliga mönster. Detta innebär att det finns färre typer av sekvenser 

vilket gör att risken är mindre att viktiga övergångar försvinner i mängden. Beräkningen av 

substitutionskostnader utifrån övergångssannolikheterna tillför således mer. En skillnad 

mellan substitutionskostnader baserade på övergångssannolikheterna för åtta huvudmönster 

och fyra huvudmönster som är värd att nämnas är att kostnaderna för fyra huvudmönster var 

högre. Detta kan bero på att dessa kostnader genereras utifrån formel (2) vilket innebär att om 

en övergång är mindre sannolik så blir kostnaden högre. Huvudmönstren för de fyra första 

huvudmönstren ger som tidigare påpekats sekvenser med mer dominerande stadier än de från 

de fyra sista huvudmönstren. Detta gör att sannolikheten är stor i de första fyra 

huvudmönstren att vara kvar i samma stadium men liten att övergå till ett annat. I de fyra 

sista huvudmönstren sker fler övergångar och detta leder i sin tur till att de flesta 

övergångarna blir mer sannolika då sekvenser genererats från åtta huvudmönster än då de 

genererats från fyra. Detta ger i sin tur lägre kostnader.  

Vad gäller de olika stickprovsstorlekarna som provades kan det konstateras att resultaten inte 

skilde sig dramatiskt från varandra, varför endast 100 sekvenser genererades från varje 

huvudmönster för de fyra första huvudmönstren. Någonting som man dock skulle kunna dra 
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slutsatser från är att skillnaden i resultatet mellan konstant substitutionskostnad och 

substitutionskostnad beräknad utifrån övergångssannolikheter var minst för 

stickprovsstorleken 30 och störst för stickprovsstorleken 300. Detta skulle kunna bero på att 

övergångssannolikheterna bättre kan ta vara på de övergångsmönster som finns när färre 

sekvenser genereras, medan dessa försvinner mer och mer ju fler sekvenser som skapas.  

Den tredje frågeställningen var hur förmågan att identifiera mönster i sekvenser skiljer sig 

mellan de olika distansmåtten från OM-, LCP- samt LCS-metoden. Det som kan konstateras 

från både simulering från samtliga åtta huvudmönster och simulering från enbart de fyra 

första är att LCP-baserade måttet gav de sämsta resultaten. Detta är inte oväntat då detta mått 

enbart fokuserar på den första delen av sekvenserna. Om två sekvenser skiljer sig i den första 

positionen så får dessa likhet 0 även om de i övrigt skulle vara identiska. Detta mått är 

således bäst för sekvenser som genererats med huvudmönster som ger hög sannolikhet att ett 

visst stadium ska förekomma i startstadiet och i början av sekvensen. Därför verkar detta mått 

också fungera bättre för de fyra första genereringsmetoderna vilket förmodligen beror på att 

de har klarare startstadier, i synnerhet huvudmönstren 1.1 och 1.3. Som tidigare nämnts så 

sammanfaller LCS-måttet med variant I, OM-avstånd baserade på konstant 

substitutionskostnad och indelkostnad 1, och därmed också med OM-avstånd baserade på 

substitutionskostnad från övergångssannolikheter och den lägsta indelkostnaden. Överlag 

tycks OM-avstånd med de högre indelkostnaderna ge de bästa resultaten och indelkostnad 2 

ger ett något bättre resultat än indelkostnad 4. Som tidigare tagits upp fanns också vissa 

skillnader mellan de typer av substitutionskostnader som undersöktes, dock har inte belägg 

hittats för att entydigt säga att den ena typen av substitutionskostnader är att föredra.  

Det är svårt att jämföra dessa resultat med tidigare resultat från Abbot och Tsay (2000) samt 

Wilson (2006) som antydde att lägre indelkostnader var att föredra. Detta eftersom att de har 

använt sig av andra program än det som användes i denna studie. Resultaten från Wilson 

byggde visserligen också på sekvenser som alla var lika långa, men där användes en 

öppnings- och en fortsättningskostnad för indelkostnaderna vilket ytterligare kan försvåra 

jämförelser.  

Ett problem med denna studie är att det finns en möjlighet att de resultat som erhållits är 

relevanta för just dessa data men inte för andra. Detta är också ett problem i allmänhet när det 

gäller metoder för att beräkna avstånd mellan sekvenser. Det är svårt att säga att det finns en 

allmängiltig bästa metod, det som fungerar bäst i en situation kanske inte är det bästa i en 

annan. Den typ av data man har borde vara en faktor som till stor del påverkar valet av metod 

och en rekommendation vid tillämpning av dessa metoder skulle kunna vara att man gör en 

sorts sensitivitetsanalys där man kollar vilken effekt olika metoder och/eller kostnader har på 

resultaten. 

6.2 Simulering av data 

En problematik som skulle kunna finnas med denna simuleringsstudie ligger hos de fyra 

första huvudmönstren som baserats på verkliga data. Grupperingarna har hittats genom att 

använda OM-algoritmen för att beräkna avstånd mellan de verkliga sekvenser som valts ut 

och utföra klusteranalys på dessa avstånd. Man skulle därmed kunna ställa frågan om inte det 
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ger missvisande resultat att skapa grupper utifrån en av de metoder som ska utvärderas. Det 

som egentligen sker vid simuleringen är dock att nya "pseudopersoner" skapas i form av en 

Markovprocess där inspiration har hämtats från de riktiga data för att hitta 

övergångssannolikheterna. Någonting som hade kunnat göras annorlunda och som hade 

kunnat ge andra resultat hade varit om fler sekvenser hade valts ut, detta hade dock gett 

upphov till en alltför omfattande simuleringsstudie.  

6.3 Framtida studier 

I en framtida studie skulle det vara intressant att undersöka hur sekvenser av olika längder 

skulle påverka resultaten. Detta borde öka behovet av indels som ett medel för att 

kompensera för de olika längderna. En annan effekt skulle vara att det blir olika potentiella 

avstånd mellan sekvenserna, sekvenser av samma längd har större möjlighet att matcha än 

sekvenser som varierar i längd.  

En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är hur andra värden än defaultvärdet 

2 i den konstanta substitutionsmatrisen skulle påverka. Det finns en möjlighet i TraMineR att 

själv specificera kostnaderna för de individuella övergångarna, vilket också skulle kunna 

undersökas. 

I sin studie jämförde Wilson OM-algoritmen med enklare metoder, för att undersöka om det 

överhuvudtaget gav någon vinst att använda en mer komplicerad metod. Poängen i denna 

studie var att utvärdera reliabiliteten av de existerande metoderna i TraMiner men en sådan 

jämförelse skulle kunna vara intressant i en framtida studie. 

I resultatdelen konstaterades också att valet av fler än åtta stycken grupper i klusteranalysen 

kunde ge annorlunda resultat, då de fyra sista huvudmönstren särskildes först när 10 stycken 

grupper hade valts ut. Det finns verktyg för att grafiskt avgöra hur många kluster som bör 

väljas ut. I en framtida studie skulle detta kunna utnyttjas för att se hur många grupperingar 

som tycks vara lämpliga.  

6.4 Slutsatser 

Denna simuleringsstudie gav som resultat att den metod för att räkna ut avstånd mellan 

sekvenser som fungerade allra bäst var avstånd beräknade med OM-algoritmen med en 

relativt hög indelkostnad. Den metod som gav sämst resultat var istället mått baserade på 

LCP. Det som dock är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att det som måste styra 

valet av metod är typen av tillämpning och vad som är viktigt för den enskilde forskaren. 

Allmänt kan LCP-måtten sägas fungera sämre än OM-metoderna, dock kan det i en 

tillämpning vara så att det är just början av sekvenserna som är viktiga och då är LCP en 

lämplig metod. Också vad gäller valet av indelkostnaderna måste den enskilde forskaren göra 

avvägningar. Låga indelkostnader som tillåter förskjutningar av sekvenser kan t.ex. vara bra 

om man är intresserad av att hitta delar av sekvenser som matchar men är mindre intresserad 

av att dessa ska matcha vid motsvarande tidpunkter.  

Vad gäller substitutionskostnaden antydde de resultat som erhölls att om man har anledning 

att tro att man inte har alltför många olika typer av sekvenser i sina data kan kostnader 
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baserade på övergångssannolikheter vara att föredra. Annars kan konstanta 

substitutionskostnader fungera lika bra eller till och med vara ett bättre alternativ. 
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Appendix 
 

Funktioner för att generera sekvenser från huvudmönster 1.1: 

start1 <- function(n) #Funktion för att skapa startstadierna i de n sekvenserna, 

utgår ifrån sannolikheterna för varje tillstånd i 

tidpunkt/position 1 i de verkliga sekvenserna i den första 

grupperingen. 

{ 

start <- numeric(0) #Tom vektor som ska fyllas av startstadier. 

uniform <- runif(n) #Genererar n st likformiga slumptal mellan 0 och 1. 

for(i in 1:n) #Loop som genererar startstadierna utifrån de 

observerade tillståndssannolikheterna i 

position 1. 

 { 

  if(uniform[i]<=0.670)  

  { 

   start[i]<-"0" 

  } 

   

  if(0.670<uniform[i] & uniform[i]<= 0.693) 

  { 

   start[i]<-"1" 

  } 

 

  if(0.693<uniform[i] & uniform[i]<= 0.704) 

  { 

   start[i]<-"2" 

  } 

 

  if(0.704<uniform[i] & uniform[i]<= 0.899) 

  { 

   start[i]<-"3" 

  } 

 

  if(0.899<uniform[i] & uniform[i]<= 1) 

  { 
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   start[i]<-"6" 

  } 

 } 

return(start)  #Returnerar en vektor med startstadierna. 

} 

 

 

likformiga <- function(n,m) #Funktion som ger en matris med likformiga 

slumptal mellan 0 och 1 för n st sekvenser av 

längd m 

{ 

likformig <- matrix(0, n ,m)  #Tom matris som ska fyllas med 

slumptalen för alla positioner i 

alla sekvenser 

for(i in 1:n) #loop som genererar de likformiga 

slumptalen för en rad i taget tills 

matrisen fyllts 

 { 

  likformig[i,] <- runif(m)  

 } 

return(likformig) 

} 

 

 

 

sekv.typ1 <- function(n,m) #Funktion för att generera sekvenser utifrån 

övergångssannolikheter mellan stadier från de 

verkliga sekvenserna i den första grupperingen. 

 

{ 

sekvenser <- matrix(0,n,m) #Tom matris som kommer att fyllas med 

sekvenserna 

sekvenser[,1] <- start1(n) #Startvärdena genereras och lagras in på den 

första positionen i sekvenserna. 

trates1 <- seqtrate(s1.seq, statl=NULL, time.varying=TRUE, weighted=FALSE) #de 

observerade övergångssannolikheterna mellan stadierna i varje tidpunkt.  

uniform <- likformiga(n,(m-1))  #vektor med likformiga slumptal (det behövs 

endast (m-1) kolumner då det första elementet i 

sekvenserna redan fyllts. 
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for(j in 2:m) #loop som körs för den andra till m:te 

positionen i sekvenserna 

{ 

for(i in 1:n) #loop som körs för den första till n:te 

sekvensen. Inom denna genereras tecken i 

sekvensen, beroende på vilket det föregående 

stadiet var, utifrån övergångssh. 

{ 

if(sekvenser[i, (j-1)] == "0") #Om det föregående stadiet var 0, kommer

   nästa att vara 0.  

{ 

sekvenser[i,j] <- "0" 

} 

 

if(sekvenser[i, (j-1)] == "1") #Om det föregående stadiet var 1. 

{ 

if(uniform[i,(j-1)] <= trates1[2+(j-2)*81])  #Villkor baserat på 

övergångssh. mellan 1 

och 0. 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "0" 

 } 

  

if(trates1[2+(j-2)*81]<uniform[i,(j-1)] & uniform[i,(j-1)]<= 1) 

#Villkor baserat på övergångssh. mellan 1 och 1. 

 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "1" 

 } 

} 

 

if(sekvenser[i, (j-1)] == "2") 

{ 

if(uniform[i,(j-1)] <= trates1[3+(j-2)*81]) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "0" 

 } 
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 if(trates1[3+(j-2)*81]<uniform[i,(j-1)] & uniform[i,(j-1)]<= 1) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "2" 

 } 

} 

 

if(sekvenser[i, (j-1)] == "3") 

{ 

 if(uniform[i,(j-1)] <= trates1[4+(j-2)*81]) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "0" 

 } 

  

if(trates1[4+(j-2)*81]<uniform[i,(j-1)] & uniform[i,(j-1)]<= 

(trates1[4+(j-2)*81]+trates1[31+(j-2)*81])) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "3" 

 } 

 

if((trates1[4+(j-2)*81]+trates1[31+(j-2)*81])<uniform[i,(j-1)] & 

uniform[i,(j-1)]<= 1) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "6" 

 } 

} 

 

if(sekvenser[i, (j-1)] == "6") 

{ 

 if(uniform[i,(j-1)] <= trates1[7+(j-2)*81]) 

{ 

  sekvenser[i,j] <- "0" 

 } 

  

if(trates1[7+(j-2)*81]<uniform[i,(j-1)] & uniform[i,(j-1)]<= 

(trates1[7+(j-2)*81]+trates1[34+(j-2)*81])) 

 { 
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  sekvenser[i,j] <- "3" 

 } 

 

if((trates1[7+(j-2)*81]+trates1[34+(j-2)*81])<uniform[i,(j-1)] & 

uniform[i,(j-1)]<= 1) 

 { 

  sekvenser[i,j] <- "6" 

 } 

} 

 

} 

} 

return(sekvenser) #Returnerar matrisen med sekvenserna 

} 

 

     

Funktioner för att generera sekvenser från huvudmönster 2.1: 

granserundre <- function(m,p) #Funktion som genererar gränsvärdena för den 

undre negativa exponentialkurvan, beroende på 

positionen i sekvensen, m, samt andelen av 

sannolikhetsrummet som ska innehålla 

huvudstadier, p. 

{ 

gransundre <- numeric(0) #Tom vektor som ska fyllas med 

gränsvärden 

a <- log(0.1/p)/(-m) #Kurvans utseende avgörs beroende 

på vilket p som sätts. Villkoret är 

att sannolikheten för huvudstadiet 

under kurvan ska vara 0.1 i 

position m. 

 for(k in 1:m)     

 { 

  gransundre[k] <- p*exp(-a*k) #Gränsen för position k

    

 } 

return(gransundre) 

} 
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granserovre <- function(m,p) #Funktion som genererar gränsvärdena för den 

övre negativa exponentialkurvan, beroende på 

positionen i sekvensen, m, samt andelen av 

sannolikhetsrummet som ska innehålla 

huvudstadier, p.  

{ 

gransovre <- numeric(0) #Tom vektor som ska fyllas med 

gränsvärden 

b <- log(0.25/p)/(-m) #Kurvans utseende avgörs beroende 

på vilket p som sätts. Villkoret är 

att sannolikheten i position m ska 

vara 0.25 

 for(k in 1:m) 

 { 

  gransovre[k] <- p*exp(-b*k) #Gränsen för position k

    

 } 

return(gransovre) 

} 

 

 

 

sekvensergr1 <- function(n,m,p) #Funktion för att generera sekvenser från 

huvudmönster 2.1. n är antal sekvenser, m är 

antalet objekt i sekvensen. p är andelen av 

sannolikhetsrummet som utgörs av huvudstadier. 

{ 

sekvenser1 <- matrix(0, n, m) #Matris som ska fyllas med sekvenser 

likformiga <- likformiga(n,m) #Matris med likformiga slumptal, genererade med 

samma funktion som den för 1.1 

granserundre <- granserundre(m,p) #Gränsvärden för den undre kurvan 

granserovre <- granserovre(m,p) #Gränsvärden för den övre kurvan 

for(k in 1:m) #Tecknen bestäms för en position i taget för 

samtliga sekvenser 

{ 

for(i in 1:n)  #i motsvarar sekvens i. 

{ 

if(likformiga[i,k]<=granserundre[k]) #Om det likformiga slumptalet är 

mindre än eller lika med 

gränsvärdet för den undre kurvan 

blir det stadium 0. 

 

{ 
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sekvenser1[i,k]<- "0" 

} 

#Om det likformiga slumptalet ligger mellan kurvorna blir det stadium 2. 

if(granserundre[k]<likformiga[i,k] & likformiga[i,k]<=granserovre[k]) 

  

{ 

sekvenser1[i,k]<- "2" 

} 

     

if(granserovre[k]<likformiga[i,k]& likformiga[i,k]<=p) #Om det likformiga 

slumptalet ligger 

mellan den övre kurvan 

och 0.5 blir det 

stadium 1. 

{ 

sekvenser1[i,k] <- "1" 

} 

      

if(p<likformiga[i,k]& likformiga[i,k]<= (p+(1-p)/3)) 

{ 

sekvenser1[i,k] <- "3" 

} 

      

if((p+(1-p)/3)<likformiga[i,k]& likformiga[i,k]<=(p+2*(1-p)/3)) 

{ 

sekvenser1[i,k] <- "4" 

} 

   

if((p+2*(1-p)/3)<likformiga[i,k]& likformiga[i,k]<=1) 

{ 

 sekvenser1[i,k] <- "7" 

} 

} 

} 

return(sekvenser1)   #Returnerar matrisen med sekvenser 

} 

 


