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ABSTRACT 

 

Very often the interesting variables are explained by several underlying variables and in 

statistical analyses it is common to study the relationship between variables and groups of 

variables. Because of this multivariate analysis is commonly used in both science and 

industry. There are two problem with both univariate and multivariate analyses. One is when 

the variables are correlated. The other is when the number variables of exceeds the number of 

observations which makes the matrices algebra used in the analysis impossible to execute. 

Partial Least Square (PLS) is a method that has been developed to handle these problems.  

 The purpose of this master thesis is to compare PLS with other related multivariate and 

univariate methods. For this reason I have reviewed different methods and described the 

theoretical similarities between them. I have also used several methods to analyse several 

different data sets to see how well the methods perform. 

 The conclusion is that PLS is not a universal method that always performs well. It is 

simply another statistical method that with advantage can be used in some situations. 
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1  INTRODUKTION 
 

Metoder som försöker förklara samband mellan olika variabler används dagligen inom ett 

stort antal områden, både inom industri och forskning. En av de mest använda metoderna är 

linjär regression där man förklarar en variabel med hjälp av en eller flera andra helst 

okorrelerade variabler.  

 I fallen där man försöker förklara en grupp av variabler, med antingen varandra eller en 

annan grupp uppstår vissa problem, framför allt vad gäller att tolka de resultat man får. Även 

detta brukar dock vara möjligt så länge man har tillräckligt många observationer. Problemen 

blir dock större då man har ett stort antal variabler men ett begränsat antal observationer då 

tex inte en vanlig linjär regression kan utföras. Detta eftersom regressionskoefficienterna fås 

ur 

 

 b = (X
T
X)

-1 
X

T
Y där X är en variabelmatris och Y är observationsmatrisen.  

 

Om antalet x-variabler överstiger antalet observationer betyder det att matrisen X kommer att 

få fler rader än kolumner. Detta innebär att X
T
X blir singulär och att inversen (X

T
X)

-1
 ej kan 

beräknas. Dock skulle man kunna tycka att även om man har ett litet antal observationer borde 

modellen förbättras och inte tvärt om när man mäter fler variabler. 

 Inom vissa områden tex kemi är detta ett stort problem. Man vill ofta skapa en modell 

där man har ett stort antal förklarande variabler. Men kan på grund av tekniska, tidsmässiga 

eller ekonomiska skäl inte ta ett stort antal observationer. För denna situation utarbetades en 

metod på 70-talet som kallades för Partial Least Square (PLS) av bland annat Prof. Svante 

Wold, Umeå universitet. PLS-metoden påstås klara dessa problem, (e.g Höskuldsson 1988, 

Helland 1990, Frank  & Friedman 1993). Av denna anledning har metoden blivit mycket 

populär framför allt inom kemisk industri. I statistikerkretsar har mottagandet av PLS varit 

betydligt svalare och det är först på senare år som metoden börjat studeras närmare. Problemet 

är att man inte anser sig ha någon tydlig modell för mätningarna och får därmed svårt att 

bedöma resultaten teoretiskt. Det finns dock många exempel (framförallt inom kemin och 

biologin) där man använt sig av PLS i praktiken och det fungerat bra. Få studier har dock 

gjorts där PLS jämförts med andra liknande metoder. 

 I detta examensarbete skall jag försöka utreda likheterna mellan PLS och andra 

besläktade metoder, dels teoretiskt men framför allt genom att med olika exempel försöka 

testa vilken av de olika metoderna som uppför sig bäst. Av denna anledning är examensarbetet 

uppbyggt på följande sätt.  

 Första delen består av en beskrivning av olika metoder som jag använt samt en 

beskrivning av de teoretiska likheterna mellan metoderna. I andra delen redovisas resultaten 

från de olika exemplen som analyserats och i den sista delen diskuteras dessa resultat. 
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2  METODER OCH ALGORITMER 
 

Denna del består av en beskrivning av olika metoder som på något sätt är besläktade eller har 

samma syften som PLS. De metoder som beskrivs är dels multivariata metoder som 

principalkomponent analys, faktor analys och kanonisk korrelations analys. Dels en univariat 

metod ridge regression. Dessutom finns även diskriminantanalys beskriven eftersom PLS kan 

användas till att klassificera observationer till olika grupper. Beskrivningen av varje metod är 

uppdelad i två delar dels en allmän beskrivning av metoden, vilka dess syften är och hur den 

kan användas, dels en matematisk statistisk beskrivning av hur metoden fungerar. 

 

 
 

 

2.1 PRINCIPAL KOMPONENT ANALYS (PCA) 
 

 

2.1.1 Allmän beskrivning 
 

PCA är en av de mest använda multivariata metoderna. Den skapades av Karl Pearson kring 

sekelskiftet och utvecklades av Harold Hotelling på 30-talet (Chatfield & Collins, 1992). Med 

PCA försöker man beskriva relationen mellan ett antal (p) korrelerade variabler. Metoden går 

ut på att man gör om dessa korrelerade variabler till en ny mängd okorrelerade variabler som 

kallas principalkomponenter, där varje Principalkomponent är en linjärkombination av 

ursprungsvariablerna. Principalkomponenterna rangordnas sedan efter hur stor varians de har. 

Denna metod utför alltså en transformation som egentligen är en ortogonal rotation i det p-

dimensionella rummet. 

 När man analyserar resultatet av detta försöker man se om de första k komponenterna 

förklarar en betydligt större del av den ursprungliga variationen än de sista (p-k) 

komponenterna. Om så är fallet anser man att den effektiva dimensionen är k. Variationen i 

ursprungsvariablerna kan då förklaras med dessa nya principalkomponenter. 

 En stor nackdel med PCA är att metoden är väldigt godtycklig eftersom det ofta kan 

vara svårt att bedöma vilket antal komponenter som redogör för tillräckligt stor del av 

variationen. Men även om man har funnit detta antal så kan det vara oerhört svårt att finna 

sambandet mellan variablerna om man får ett stort antal komponenter. Ett annat stort problem 

är att metoden inte är skalinvariant, dvs om man ändrar skala på en eller flera av variablerna 

får man ett annorlunda resultat.  

 Eftersom PCA går ut på att transformera ett antal korrelerade variabler till okorrelerade 

är denna metod helt onödig om variablerna är enbart svagt korrelerade eller helt okorrelerade. 

PCA är en matematisk metod och därför ställs inga krav på originalvärdenas fördelning, och 

inga antaganden om dessa behöver heller göras.  

 
 

2.1.2 Genomförande 
 

Låt X
T
 (p*n) vara n observationer på en p-dimensionell stokastisk variabel x med 

väntevärdesmatris  och variansmatris . Problemet består i att hitta ett antal nya okorrelerade 

variabler x’ som är linjär kombinationer av x.  
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 X’i = a1i X1 + a2i X2 +...+ api Xp        dvs 

 

(1) X’i = ai
T
 X där aj

T
 =[a1i, ... , api]  är en vektor med konstanter 

 

Första principal komponenten X’1 bestäms genom att välja a1 så att Var(X’1) maximeras 

under villkor  

 

(2)  a
T
a = 1. 

 

 Var(X’1) = Var(a1
T
X) = a1

T
a1  

 

För att finna maximum använder vi Lagranges metod (Chatfield & Collins, 1992). 

 

 L(a1,T) = a1
T
a1 - (a1

T
a1 - 1) 

 

 L/a1 =2a1 -2a1  

 

Vi får maximum då,  

  

 ( -I)a1 = 0 

 

Om inte a1 skall väljas som nollvektorn så måste ( -I) vara en singulär matris. Det vill säga 

 skall väljas så att 

  

  -I= 0 

 

Detta innebär för att a1 inte skall vara nollvektorn måste  väljas som ett egenvärde till . 

  

     Var(X’1) = Var(a1
T
X)   

               = a1
T
a1            

  = a1
T
Ia1  

               =  

 

Enligt detta fås alltså högsta variansen om man väljer det största egenvärdet 1. a1 blir då 

egenvektorn till variansmatrisen  med avseende på 1. 

 

 a1 = 1 a1  

 

Den andra principalkomponenten X’2 fås på samma sätt som den första men här måste man 

även ta hänsyn till att X’1 och X’2 skall vara okorrelerade. 

 

(3) Cov(X’2,X’1) = Cov(a2
T
X, a1

T
X) 

    = E[a2
T
(X - )(X - )

T
 a1 ] 

    = a2
T
 a1  

    = a2
T
1 a1  ty a1 = 1 a1  

    = 0 

 

dvs a2
T

 a1 = 0  ty 1  0 
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Alltså måste a2  och a1 vara ortogonala. 

 

Man fortsätter därefter med Lagranges metod 

 

 L(a2,T, ) = a2
T
a2 - (a2

T
a2 - 1) - C a2

T
 a1  

 

 L/a1 =2( -)a2 - a1 = 0 

 

Multiplicera med a1
T
 från vänster. 

 

 2a1
T
a2 -  = 0 ty a2

T
 a1 = 0 

 

Men (3) ger att a1
T
a2 är noll, vilket betyder att  är noll vid de punkter där variansen 

maximeras. Lösningen till följande ekvation maximerar alltså Var(X’2). 

 

 (-I)a2 = 0 

 

Detta innebär att nästa  ges av det näst största egenvärdet av  och a2 av dess egenvektor. 

 

På detta sätt fortsätter man tills man funnit samtliga (p) principalkomponenter. Vi får då 

komponentladdningsmatrisen 

 

 A= [a1 , a2 ,..., ap], där 

 

 X’= A
T
 X 

 

Låt nu  =







1

2

0 0

0 0

0



  

 p


















 

 

Då gäller enligt spektraluppdelningssatsen 

 

 = A
T
A 

 

 = AA
T
  

 

Eftersom A är en ortogonal matris så gäller AA
T
 = I. 

 

Eftersom egenvärdena kan ses som komponenternas varianser är  

 

   )'(
1




p

i

iXVar = 


p

i

i

1

 = trace () = trace (A
T
A) 

   = trace (A
T
A) 

   = trace () 

   = Var X i
i

p

( )



1
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Detta innebär att den i:te principalkomponenten förklarar i/ i
i

p




1

av den totala variationen, 

och de m första komponenterna förklarar  j
j

m

i
i

p

 

 
1 1

. 

 

För att bestämma hur många komponenter som förklarar tillräckligt stor del av variationen 

kan man göra på en mängd olika sätt. En variant är att behålla alla komponenter som har 

högre egenvärde än komponentens medelvärde, dvs behåll i om 

 

 i > 
p

p

i

i
1



 

 

Ett annat sätt att välja komponenter är att ta med tillräckligt många för att förklara tex 85% av 

variationen. Den kanske vanligaste metoden är dock att plotta egenvärdena för varje 

komponent och se när denna kurva planar ut. Det önskvärda är att man tar med så många 

komponenter att om man tar med ytterligare en kommer skattningen inte att förbättras 

nämnvärt i förhållande till vad den tidigare gjort. Samtidigt vill man hålla en så låg dimension 

som möjligt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det ovan givna exemplet skulle alltså tre komponenter tas med eftersom kurvan här böjer av 

och planar ut. 

 Pga att hela metoden bygger på att man maximerar variansen innebär detta att om en 

variabel har stor varians kommer denna variabels koefficienter att bli stora. Detta är inget 

problem då alla varianser har samma enhet, eftersom den direkta skillnaden mellan de olika 

observationerna då till stor del finns i denna variabel. Men om variablerna har olika enheter 

kan man på detta sätt få felaktiga tolkningar. 

 För att komma till rätta med detta problem kan man istället för att räkna på 

variansmatrisen  använda korrelationsmatrisen P. Detta är ekvivalent med att standardisera 

variablerna. Man kan säga att man låter dem vara lika mycket värda. En analys med 

korrelationsmatrisen kan ger helt andra resultat än variansmatrisen och man bör därför vara 

mycket noga med vilken av matriserna man använder vid beräkningarna. 

987654321
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2.2 PRINCIPAL KOMPONENT REGRESSION (PCR) 
 

 

2.2.1 Allmän beskrivning 
 

I linjär regression bör de förklarande variablerna vara okorrelerade. Om så inte är fallet kan 

den linjära regressionsanalysen ge instabila skattningar. Ett naturligt sätt att komma ifrån detta 

vore att transformera om X variablerna till okorrelerade komponenter och sedan utföra en 

linjär regression med dessa. Om denna transformation sker med principalkomponent analys 

får vi PCR. Antalet principalkomponenter som tas med i regressionen bestäms på samma sätt 

som i PCA, dvs antingen genom de som överstiger medelvärdet, de som förklarar en viss del 

av variationen eller genom egenvärdes plotten. 

 

 

2.2.2 Genomförande 
 

Antag att vi har valt ut k st komponenter och dessa ges av matrisen A’n*k 

 

 A’ = [a1 , … , ak] där ai
T
 =[a1i, ... , ani] är koefficienterna för den i:te  

    principalkomponenten. 

 

Då ges  

 

 Ŷ = y + 1a1
T
X + 2a2

T
X + … + kak

T
X     

 

där  ai
T
X kommer att vara den i:te principalkomponenten vilken är okorrelerad med de 

övriga  principalkomponenterna. 

       

och eftersom 

 

 X’ = A’
T
X där X är en n*p matris och X’ en k*p 

 

ger detta 

 

 Ŷ = y + A’
T
X där  = [1, 2, ... , k] 

 

 

 

 

2.3 RIDGE REGRESSION 
 

 

2.3.1 Allmän beskrivning 
 

När man har starkt korrelerade variabler i en modell så att X
T
X blir näst intill singulär ger 

detta ofta instabila skattningarna. Vilket betyder att om man tar bort eller ändrar en av 
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observationerna kommer skillnaderna i parameterskattningarna ofta att bli stora. Ridge 

regression är en metod som försöker lösa detta problem och stabilisera skattningarna. 

Skattningarna stabiliseras genom att man lägger till ett värde  i X
T
X -matrisens diagonal. 

Sedan fortsätter man med minsta kvadratmetoden som i en vanlig regressions analys. 

Problemet med detta blir att välja ett bra värde på . Det finns dock ett antal metoder för detta 

(Draper & Smith, 1981).  

 
 

2.3.2 Genomförande 
 

Låt Z vara den centrerade och normerade X matrisen för att studera problemet på korrelations 

istället för kovariansform. Då ges parametrarna bZ() som följer. 

 

 bz() =(Z
T
Z + Ir)

-1
 Z

T
Y 

  

Som man ser är bz(0) = (Z
T
Z)

-1
 Z

T
Y , dvs den vanliga regressionsskattningen. Meningen med 

ridge regressionen är som tidigare sagts att de adderade -värdena till X
T
X matrisens diagonal 

skall stabilisera -skattningarna. 

Men hur skall man då välja -värdet? Det finns åtskilliga metoder för detta både bättre och 

sämre. Här nedan presenteras två metoder som båda anses relativt bra. 

 

Följande sätt att välja  presenterades av Hoerld (1975). 

 

  = r
2
/b(0)

T
 b(0) 

 

där    r = antalet parametrar i modellen 

 
2
 = Den totala residualvariansen i modellen 

  = Variansmatrisen  

 

 bZ(0)
T
 = {b1z(0), b2z(0), ... , brz(0)} = ( ( ) , ( ) ,..., ( ))  11 1 22 20 0 0b b brr r  

 

Eftersom man varken vet 
2
 eller  måste dessas skattas med s

2
 och S. Detta innebär att 

skattningen av  ser ut som följer.  

 

 

 = rs

2
/ b(0)

T
 b(0) 

 

där s
2
 = residualkvadratsumman som fås vid anpassning med minsta kvadratmetoden

  

 

 bZ(0)
T
 = {b1z(0), b2z(0), ... , brz(0)} =  S b S b S brr r11 1 22 20 0 0( ), ( ) ,..., ( )  

 

En annan metod som bygger på denna första är något mer komplicerad. 

 

 

 j+1= rs

2
/ b(


 j )

T
 b(


 j ) 

 

där  ˆˆ
0   som ovan. 
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Man uppgraderar ĵ  tills dess att  

  

 (

 j+1 - 


 j ) <       där  = 20 {trace(Z

T
Z)

-1
/r}

-1
 

 

 

 

 

2.4 KANONISK KORRELATIONSANALYS 
 

 

2.4.1 Allmän beskrivning 
 

Kanonisk korrelationsanalys är en metod som är närbesläktad med PLS. I kanonisk 

korrelationsanalys undersöker man sambandet mellan två grupper av stokastiska variabler. Det 

finns naturligtvis fler metoder som gör detta, tex multivariat regressionsanalys. Men om ingen 

av grupperna kan ses som naturlig respons eller om antalet respons variabler är mycket stort 

kan resultaten bli svårtolkade. Då kan man istället använda sig av kanonisk korrelationsanalys. 

 Metoden går ut på att finna två linjära blandningar U = a
T
x och V = b

T
y med största 

möjliga korrelation (Mardia et al. 1982). Detta för att kunna förklara den ena gruppens 

variabler med hjälp av den andra. 

 
 

2.4.2 Genomförande 
 

Låt Y och X vara två grupper av p respektive q stokastiska variabler. 

 

Vi vill finna den linjära blandning av X som har störst korrelation med Y. Om U = a
T
X skall 

man välja den vektor a som maximerar variansen i regressionshänseende av U med 

variablerna Y. 

 

Denna fås ur ekvationen:  

 

 [S11S22
-1

S21 - vS11]a = 0 där v = /(1 + ) 

 

För att få en unik lösning sätter vi  

 

 a
T
S11a = 1  

 

skattningen av U ges av : 

 

 Û  = )(ˆ xUE =   0 1 x = 0̂ +k V  

 

 där V = b
T
x , dvs den linjära blandningen av x. 

 

Låt arV̂ (V) = b
T
S22b = 1 
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Låt b = kS22
-1

 S21a  

 a = kS11
-1

 S12b 

 

Men 1 = b
T
S22b = k

2
a

T
S12S22

-1
S21a = k

2
v,      alltså  k = v

-1/2
 

 

                      ovĈ (U, V) = ovĈ (a
T
X, b

T
Y) = a

T
S12b 

 

       r (U, V) = a
T
S12b/(a

T
S11a * b

T
S22b)

1/2
 

   = a
T
S12b  

   = k a
T
S12S22

-1
S21a 

   = v
-1/2

 a
T
S12S22

-1
S21a 

   = v
-1/2

v = v
1/2

 

 

Den första kanoniska korrelationen ges av max r(U, V) = r1, dvs då v
1/2

 väljs så stort som 

möjligt. 

Den andra korrelationen fås som r2 = max r(U2, V2), där U2 och V2 är okorrelerade med U1 

och V1 osv. 

 

Under H0 att endast t av de kanoniska korrelationerna är skilda från noll kan följande 

teststatistika användas 

 

 t = -(n-(p+3)/2)t+1
q
 ln(1-vj)  

2
{(q-t)(p-q-t)}. 

 

Förkasta H0 om t > 
2
{(q-t)(p-q-t)} 

 

 

 

 

2.5 FAKTOR ANALYS (FA) 
 

 

2.5.1 Allmän beskrivning 
 

Faktor analys (FA) liknar principal komponent analys och de två metoderna blandas ofta ihop. 

De är dock två skilda metoder. Faktor analys handlar som PCA om att förklara varians. Men 

den stora skillnaden är att i PCA utför man enbart en ortogonal transformation, av de mätbara 

variablerna för att få nya komponenter. I FA antar man att de mätbara variablerna påverkas av 

ett antal icke mätbara variabler (faktorer). Med FA försöker man förklara strukturen i 

kovariansen istället för att förklara variansen i sig själv. 

 De grundläggande idéerna till FA togs fram av framför allt Francis Galton och Charles 

Spearman vid sekelskiftet. Metoden kom främst fram för att psykologer ville få en bättre 

förståelse för begreppet intelligens. Man ville veta om det är så att intelligens är en enda 

egenskap eller om intelligens beror på flera underliggande egenskaper. Man utförde tester där 

försökspersonerna fick svara på ett antal frågor som var mer eller mindre beroende av 

verbalförmåga, matematisk förmåga, minne, osv. FA togs fram och användes för att analysera 

dessa tester. 

 Den stora nackdelen med faktor analys är att eftersom man tillsätter faktorerna måste 

man göra stora antaganden om datat innan man analyserat detta. Dessa antaganden kan 
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naturligtvis innebära att man hittar saker som man vill hitta och missar samband som man inte 

förväntar sig att finna (Chatfield & Collins, 1992). 

 

 

2.5.2 Genomförande 
 

Antag att vi har p variabler X1,X2,...,Xp med väntevärdesvektor  och variansmatris . 

Eftersom man är intresserad av att undersöka kovariansstrukturen hos variablerna har 

väntevärdesvektorns värde ingen betydelse och man kan därför låta  = 0. Antag vidare att  

är av full rang. Modellen kommer då att se ut som följer: 

 

(1) Xj =j1f1 + j2f2 +...+ jmfm + ej          j = 1,...,m 

 

där f1,f2,...,fm är de olika faktorerna (m<p) och jk är olika vikter (faktor laddningar). Vidare är 

ej ett specifikt slumptal för den j:te variabeln. Både {fj} och {ej} antas vara inbördes 

oberoende och oberoende mellan varandra. Man antar även att faktorerna {fj} har väntevärde 

noll och eftersom varje faktor har en specifik vikt kan man välja faktorerna så att de får 

varians ett. Men eftersom varje slumptal kan variera definierar man Var(ej) = j. Man antar 

även att {fj} och {ej} är normalfördelade och eftersom X är en linjär kombination av dessa blir 

den multivariat normalfördelad. 

 

Om man skriver om ekvation (1) som gäller för slumpvariabler till att gälla för observationer 

så får man följande modell. 

 

 xrj =  jk f erk rj

k

m






1

  där xrj är den r:te observationen på variabel j. 

 

Ekvation (1) omskriven i matrisform ser ut som följer. 

 

 

(2) x = f + e   där f
t
 = [f1,f2,...,fm] 

   e
t
 =[e1,e2,...,ep]  

      

         och =

  

  

  

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...

...

m

m

p p pm

  





















 

 

Eftersom fj och ej är oberoende och fj har varians ett får man 

 

 Var(Xj) =j1
2 

+ j2
2 

+...+ jm
2
 + Var(ej) = j1

2 
+ j2

2 
+...+ jm

2
 + j  

  

 Cov(Xj, Xi) =  jk
k

m

ik

2

1

2
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Variansmatrisen ges då av. 

  = 
T
 +       där =







1

2

0 0

0 0

0 0

...

...

...

   

p





















 

 

Detta innebär att kovarianserna förklaras av faktorerna utan någon inblandning av ej, och 

genom att hitta faktor laddningarna kan man förklara kovarianserna fullständigt.  

När man vill finna dessa faktor laddningar arbetar man oftast med korrelationsmatrisen istället 

för kovariansmatrisen, dvs man centrerar och normerar variablerna så att de får väntevärde 

noll och varians ett. Om så är fallet gäller följande ekvation. 

 

 1 =  jk j

k

m
2

1





   

 

Det finns flera metoder för att lösa denna ekvation och finna faktor laddningarna och en av 

dem är principalfaktormetoden. Den går ut på att den första faktorn förklarar så stor del av 

variansen som möjligt och den andra faktorn förklarar så mycket som möjligt av återstående 

delen osv. 

 Den vanligaste metoden är dock att anta normalfördelning och använda maximum-

likelihood-faktoranalys. Detta kräver dock att 
T


-1
 är en diagonalmatris med elementen 

ordnade i avtagande ordning.  

 

 

 

 

2.6 DISKRIMINANTANALYS 
 

 

2.6.1 Allmän beskrivning 
 

Målet med diskriminantanalys är att hänföra ett objekt med observationsvektor x till någon av 

två eller flera populationer. Detta är en mycket användbar metod vid tex diagnosticering av 

sjukdomar, där man kan genom att mäta ett antal viktiga variabler kan bestämma om en 

person bör diagnosticeras som sjuk eller ej. 

 I den vanligaste formen av diskriminantanalys, linjär diskriminantanalys antar man att 

variansen i de båda populationerna är lika. Om detta inte är fallet kan man i stället använda sig 

av kvadratisk diskriminantanalys. Problemet med denna metod är att den inte ses som helt 

tillförlitlig. När man väl har bestämt sig för vilken av dessa metoder som skall användas kan 

det vara så att vissa alternativa förhållanden finns. Tex kan en av populationerna vara 

betydligt mindre och att sannolikheten för att objektet skall tillhöra denna population är 

därmed liten. Om tex 0,1% av svenska folket har en sjukdom så är det stor risk att om en 

slumpmässigt vald person klassas som sjuk, så har denna person blivit felklassificerad och 

istället är frisk. Speciellt om dennes testvärden ligger relativt nära gränsen till att vara frisk. 

Vid dessa tillfällen inför man något som kallas Priori sannolikheter (Chatfield & Collins, 

1992). 



 

 14  

 Ett annat alternativt förhållande är om kostnaden för att felklassificeras till en viss grupp 

är betydligt större än att felklassificeras till en annan. Inom industrin är dessa kostnader 

möjliga att mäta. Betydligt svårare blir det att uttala sig om kostnaden för att felklassificera en 

sjuk person som frisk, eftersom detta rör sig om människoliv och mänskligt lidande. 

 

 

2.6.2 Genomförande 
 

Antag att man har m populationer i  i = 1,2,...,m  

med respektive frekvensfunktion fi(x) i = 1,2,...,m 

 

Hänför objekten till i om fi(x) = max fj(x) 

 

Antag att  i  N(i, ) i = 1,2,...,m 

 

 fi(x) =(2)
p/2

  
-1/2

 exp (-1/2 (x - i)
T
 

-1
 (x - i)) 

 

 Välj den population som minimerar (x - i)
T
 

-1
 (x - i) (Mahalanobis avstånd) 

 

 (x - i)
T
 

-1
 (x - i) = x

T


-1
x - 2i

T


-1
x +

 
i

T


-1
i 

   = x
T


-1
x - 2i

T


-1
(x - 1/2 i) 

 

 Maximera  i
T


-1
(x - 1/2 i) 

 

Om m=2 Välj 1 om 1
T


-1
(x - 1/2 1) > 2

T


-1
(x - 1/2 2) 

   

        (1  - 2)
 T


-1
x > 1/2(1

T
 

-1
1 - 2

T


-1
2) 

    > 1/2((1 - 2)
T
 

-1
(1 - 2)) 

 

      Välj 1 om (1  - 2)
 T


-1
 (x - 1/2(1 - 2)) > 0 

 

Okända i och  skattas med     i   = xi  

          = 
1

1

1

1

1
( )

( )

n

n

i
i

m i
i

m








 s i  

 

 

2.6.2.1 Apriorisannolikheter 

 

Antag att man vet eller har skattat apriorisannolikheter pi, i=1, 2, ... , m Vi kan då använda 

Bayes regel. 

 

Hänför objekt till i om pifi(x) = max pjfj(x)  

 

Låt m=2 Välj 1 om  p1f1(x) > p2f2(x) 

 Välj 1 om  f1(x)/f2(x) > p1/p2 

 Välj 1 om  (1  - 2)
 T


-1
 (x - 1/2(1 - 2)) > ln(p1/p2) 
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2.6.2.2 Kostnadsskillnader vid felklassificering 

 

Låt C i k  = Kostnaden att klassificeras till grupp i givet att man tillhör grupp k 

 

Bayes regel: Allokera till i om  (C i p f ( )) k k
k:k i

k x


 =  min
j

k(C j p f ( )) k k
k:k j

x


  

 

 

 

 

2.7 PARTIAL LEAST SQUARE (PLS) 
 

 

2.7.1 Allmän beskrivning 
 

PLS är utvecklad av framför allt kemometriker och är i många kretsar en väldigt populär 

metod. Dess popularitet beror till stor del på att metoden kan hantera problemet med 

korrelerade x-variabler. Dessutom fungerar PLS även om antalet variabler understiger antalet 

observationer (Frank & Friedman, 1993). Inom forskning eller vid industriella tillämpningar 

är det ofta problem att tidsmässigt och/eller kostnadsmässigt få ett tillräckligt stort antal 

observationer. Detta gäller kanske framför allt inom de kemiska områdena där man ofta mäter 

ett stort antal variabler. Dock så har inte metoden fått något särskilt varmt välkomnande inom 

statistikerkretsar, där man tidigare sett modellen lite som en svart låda.  

 Idén med PLS är att precis som i principal komponent regression först skapa ett antal 

linjärt oberoende regressorer och därefter använda dessa för att bilda en minsta kvadrat 

skattning. Skillnaden är dock att när man bildar regressorerna i PLS maximerar man 

kovarianserna mellan Y och X istället för variansen inom X. Tanken är att eftersom man 

skapar regressorerna med hjälp av kovariansen till Y så skall dessa bli bättre anpassade till 

denna matris och därigenom ge en bättre prediktion av Y. 

 Hur många regressorer som skall tas med bestämmer man med hjälp av tex 

korsvalidering där man tar bort en observation i taget för att se hur stabil skattning man får 

med olika antal regressorer. (Se korsvalidering 2.10.) 

 Det finns dock vissa misstankar om att PLS-skattningen är något biased. Detta skulle 

innebära att i de fall då skattningarna får låg varians så kommer PLS-skattningen att bli något 

sämre (se 2.9) .  

 

 

2.7.2 Genomförande 
 

Ursprungs algoritmen till PLS regressionen som utvecklades av Wold m.fl ser ut som följer, 

(Helland, 1990). 
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Algoritm: 

 

1) Definiera startvärdena   

      

 e0 = X - x 

      

 f0 = Y- y 

 

2) För i =1, 2, … utför 

  

 2.1) wi = C(ei-1, fi-1) 

 

 2.2) t = e
T

i-1wi (Detta ger t som är en linjärkombination av X. t = c1x1+…+cpxp 

För att få regressorn t mer relaterad till residualen av y används 

kovariansen med denna  (wi) som vikt.) 

  

 2.3) Pi = Cov(ei-1, ti)/Var(ti)  (Detta ger laddningen för X.) 

  

        qi = Cov(fi-1, ti)/Var(ti)   (Detta ger laddningen för Y.) 

 

 2.5) ei = ei-1 - piti 

 

        fi = fi-1 - qiti  

  

Börja sedan om med de nya X och Y matriserna och utför algoritmen tills dess att ett stopp- 

kriterium uppfylls (oftast en korsvaldering på hur väl Y prognostiseras av modellen) eller att 

X matrisen blir en nollvektor. 

 

Som man ser från algoritmen kan då X och Y representeras av följande linjära modeller. 

 

 X = x + p1t1 + … + pAtA + eA 

 

 Y = y + q1t1 + … + qAtA + fA 

 

Detta gör att Y kan skattas med 

 

 Ŷ A,PLS = y + q1t1 + ... + qAtA 

 

Detta är den linjära prediktorn 

 

 Ŷ A,PLS = y + 
T

A,PLS (x-x) 

 

I (Helland, 1988) visas det att A,PLS kan ges av två ekvivalenta modeller.  

 

 A,PLS = WA(WA
 T
 WA)

-1
 WA

T
                  WA = (w1 + ... + wA) 

  

 A,PLS = WA(PA
T
 WA)

-1
qA                   där    PA = (p1 + ... + pA) , qA = (q1 + ... + qA) 
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Hittills har vi bara tittat på fallet då vi har en Y-variabel. Skulle vi ha flera Y-variabler som vi 

vill skapa en regressionsmodell för. Så kan vi göra det på i stort sett på samma sätt. Följande 

algoritm utför detta, (Höskuldsson, 1988). 

 

Låt X(n*p) och Y(n*k) vara två datamatriser, inga villkor behöver dock sättas på matrisernas 

dimensioner. 

 

1) Låt u vara Y matrisens första kolumn. 

2) Låt w = X
T
 u/(u

T
u) 

3) Skala w så att w
T
w = 1 

4) Låt t = Xw 

5) Låt c = Y
T
c/(t

T
t) 

6) Skala c så att c
T
c = 1 

7) Låt u = Yc/(c
T
c) 

8) X-laddningar p = X
T
t/(t

T
t) 

9) Y-laddningar q = Y
T
u/(u

T
u) 

10) Regression av u  på regressorn t:  b = u
T
t/(t

T
t) 

11) Residual matriser:  X  X - tp
T
 Y  Y - btc

T
 

 

Börja sedan om med de nya X och Y matriserna och utför algoritmen som i fallet med en Y-

variabel tills dess att ett stopp kriterium uppfylls. 

 

 

 

 

2.8 PLS DISKRIMINANTANALYS (PLSDA) 
 

 

2.8.1 Allmän beskrivning 
 

Den vanliga linjära diskriminantanalysen kan skapas genom enkel linjär regressions analys 

med en responsmatris Y som anger grupptillhörighet. På samma sätt kan man istället använda 

PLS-regressionen för att diskriminera mellan olika grupper. Eftersom PLS skall kunna hantera 

situationer med kolinjära variabler bättre än linjär regression, samt även kan hantera fall då 

antalet rader (observationer) understiger antalet kolumner (variabler) i den förklarande X-

matrisen, borde även detta gälla för PLSDA. 

 PLSDA fungerar genom att man använder antingen C eller C-1 kolumner i Y  då man 

har C klasser. X matrisen innehåller de förklarande variablerna som oftast är centrerade och 

standardiserade. 

 Eftersom X-komponenterna är linjär kombinationer av den ursprungliga X-matrisen är 

de approximativt normalfördelade och kan därför användas som diskrimineringsregler 

liknande de i linjär diskriminantanalys. Dessutom kan residualerna användas för att räkna ut 

avståndet mellan nya observationer och diskriminantplanet. 
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2.9 PLS-METODENS SLÄKTSKAP MED ANDRA METODER 
 

Linjär regression går ut på att skapa en modell som maximerar korrelationen mellan X och Y. 

PLS och PCR går båda ut på att skapa ett antal komponenter som är linjärt oberoende av 

varandra och sedan skapa en regressionsmodell av dessa. Skillnaden är att PLS maximerar 

kovariansen med Y medan PCR maximerar variansen inom X. Eftersom PLS maximerar 

kovariansen kommer detta att bli en mix mellan vanlig regression och PCR i skapandet av 

lämpliga komponenter. Stone och Brooks har formulerat en generell metod kallad Continuum 

regression, (Stone & Brooks, 1990). Continuum regression kan utföra de tre olika metoderna, 

enkel linjär regression, PCR och PLS. Med detta har man alltså visat att alla tre är 

närbesläktade med varandra. Senare har det även visats att Ridge regression kan infogas i 

Continuum regression (Sundberg, 1993).  

 

 

2.9.1 Continuum Regression 
 

Linjär regression, PCA, PLS samt ridge regression är alla specialfall av den mer generella 

metoden Continuum regression (Stone & Brooks, 1990). Alla metoder går ut på att skapa en 

modell med ett antal okorrelerade regressorer tj som förklarar Y där antalet regressorer som 

tas med, () måste bestämmas av någon stoppregel.  

 

  tj = cj
T
x                där 1  j     (1) 

 

Skrivs detta på minsta kvadrat form får man 

 

 )()1(ˆ
1  ttyy     (2) 

 

 








n

i

i

n

i

ii

j

jt

yjt

1

2

1

)(

)(

    (3) 

 

Utför vi en enkel linjär regression med hjälp av detta kommer det att se ut som följer. 

 

Antag att  = 1  

       c1 = 
sS

sS
1

1





           

 

Där  S = X
T
X 

 s = X
T
y 

 

 

Detta ger t(1) = c1
T
x = 





ˆ

ˆ x
T

  (4) 
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1 = 


















sSSSs

sSs

x

x

11

1

1

2

1

)ˆ(

ˆ)ˆ(

T

T

n

i

i

T

ii

n

i

T y

  (5) 

 

Dvs från ekvation (2) och (3) erhålls, 

 

 xTyy ̂ˆ   

 

Skillnaden mellan MK-metoden, PLS och PCA ligger enbart i hur man väljer regressorerna. 

I Continuum regression väljs regressorerna ti med följande ekvation. 

 

 T = (c
T
s)

2
(c

T
Sc) 1)1( 



             där  T = (t1 + … + tp) 

  S = X
T
X 

  S = X
T
Y 

    [0,1] 

 

Om  = 0 kommer detta att skapa ett T som maximerar korrelationen mellan y och  c
T
x. Detta 

ger alltså MK-skattningen. Är  = ½ kommer man istället att maximera kovariansen mellan y 

och  c
T
x, dvs PLS-skattningen. När  = 1 kommer variansen i c

T
Sc att maximeras och c ges av 

egenvärdena till X. 

 Som tidigare nämnts kan även Ridge regression utföras inom Continuum regression. 

Om Continuum regression endast utförs i ett steg, dvs  = 1, kommer detta vara samma sak 

som Ridge regression (Sundberg 1993).  

 Eftersom Continuum regression och ridge regression är samma sak när Continuum 

regression utförs i ett steg och skattningen i ridge regression har en viss bias borde betyda att  

Continuum-skattningen är bias om den utförs i ett steg, (Sundberg 1993). Detta skulle kunna 

innebära att PLS skattningen därigenom också blir biased. Detta finns det dock inga bevis för. 

 

 

 

 

2.10 KORSVALIDERING 
 

Ett sätt att jämföra hur bra olika metoder kan beskriva ett material är att titta hur bra dessa 

metoder kan prediktera. För att veta om en metod är bra på att prediktera eller ej måste man 

kunna jämföra med det ”sanna” observerade värdet. Ett sätt att utföra detta är med hjälp av 

korsvalidering. Detta innebär att man skapar en modell med samtliga observationer utom en. 

Därefter predikteras denna observationen med hjälp av dess variabelvärden, och differensen 

mellan predikterat och observerat värde beräknas. Sedan fortsätter man att utföra detta för 

samtliga observationer. När detta är utfört beräknas medelvärdet för de kvadrerade 

differenserna (MSQ).  
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Detta utförs med följande algoritm. 

 

Algoritm: 

 

 1) För i = 1 till n 

 

1.1) Skapa två matriser Y’ X’ med observation i borttagen ur Y och X. 

 

1.2) Använd Y’ och X’ för att skapa en modell. 

 

1.3) Använd modellen för att med Xi beräkna iŶ  

2) Låt MSQ = 
n




n

1i

2

ii   )Ŷ- (Y

 

 

 Medelvärdet för de kvadrerade residualerna (MSQ) kan då jämföras mellan olika 

modeller och på detta sätt kan man uttala sig om vilken modell som lyckas prediktera 

datamaterialet bättre. Anledningen till att jag delar residualkvadratsumman med n (2) är för att 

lättare kunna jämföra datamaterial med olika antal observationer. 

 Det finns naturligtvis flera varianter på korsvalidering. Man kan om man vill ta bort 

flera observationer och sedan prediktera dessa. Problemet med detta är att en stor minskning i 

antalet observationer kraftigt kan påverka resultatet. Eftersom jag varit intresserad av att titta 

på hur stabila skattningarna är i ursprungs modellen. Har jag ansett det vara bättre att enbart ta 

bort en observation eftersom detta inte nämnvärt påverkar stabiliteten i 

korsvalideringsmodellen utan indikerar då på stabiliteten i ursprungsmodellen. Tar man bort 

många observationer skulle man troligast få en betydlig mer instabil modell.  
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3  EXEMPEL 
 

För att studera och jämföra de olika metoderna som beskrivits i kap 2 har jag valt att utföra 

dessa på ett antal datamaterial. Dessa exempel är alla tagna från verkliga undersökningar. 

Vissa av datamaterialen är klassiska medan andra är helt nya. För att analysera datat har tre 

olika program används Minitab, Matlab samt Simca-P. Minitab har använts för alla analyser 

utom PLS. Till de programmeringar jag har gjort har, förutom Minitab, även Matlab används. 

Simca-P har använts för att genomföra samtliga PLS-analyser. 

 

 

 

 

3.1 CIGARETTDATA 
 

I denna undersökning av 25 olika cigarettmärken har man mätt vikten, nikotinhalten, 

tjärhalten och koloxidhalten.  

 Syftet med undersökningen var att försöka förklara hur koloxidhalten beror av de övriga 

variablerna. Problemet är dock att de tre förklarande variablerna, speciellt tjära och nikotinhalt 

är starkt korrelerade. Datamaterialet har därför tidigare använts som ett exempel på vilka 

problem som kan uppstå då man utför linjär regression på ett material med starkt korrelerade 

variabler. 

 Eftersom jag visste detta ville jag jämföra den vanliga linjära regressionsanalysen med 

ridge regression samt med PLS 1 eftersom dessa metoder antas ge stabilare skattningar av 

regressionsmodellen. 

 

 

3.1.1 Data analys 
 

3.1.1.1 Linjär regression 

 

Utför man en linjär regression på detta datamateriel får man följande regressionsmodell. 

 
Regression Analysis 

 

The regression equation is 

COhalt = 3.20 + 0.963 Tjaerhlt - 2.63 Nikotin - 0.13 Vikt 

 

Predictor       Coef       Stdev    t-ratio        p 

Constant       3.202       3.462       0.93    0.365 

Tjaerhlt      0.9626      0.2422       3.97    0.001 

Nikotin       -2.632       3.901      -0.67    0.507 

Vikt          -0.130       3.885      -0.03    0.974 

 

s = 1.446       R-sq = 91.9%     R-sq(adj) = 90.7% 

 

Analysis of Variance 

 

SOURCE       DF          SS          MS         F        p 

Regression    3      495.26      165.09     78.98    0.000 

Error        21       43.89        2.09 

Total        24      539.15 

Som man ser är varken vikten eller nikotinhalten signifikant och kan därför möjligen uteslutas 

ur modellen, men ett dilemma uppstår om man istället tittar på en regressionsanalys av tjära 

mot var och en av de enskilda variablerna. Resultaten blir då: 



 

 22  

 
Regression Analysis 

 

The regression equation is 

COhalt = 2.74 + 0.801 Tjaerhlt 

 

Predictor       Coef       Stdev    t-ratio        p 

Constant      2.7433      0.6752       4.06    0.000 

Tjaerhlt     0.80098     0.05032      15.92    0.000 

 

s = 1.397       R-sq = 91.7%     R-sq(adj) = 91.3% 

 

Analysis of Variance 

 

SOURCE       DF          SS          MS         F        p 

Regression    1      494.28      494.28    253.37    0.000 

Error        23       44.87        1.95 

Total        24      539.15 

 

 

Regression Analysis 

 

The regression equation is 

COhalt = 1.66 + 12.4 Nikotin 

 

Predictor       Coef       Stdev    t-ratio        p 

Constant      1.6647      0.9936       1.68    0.107 

Nikotin       12.395       1.054      11.76    0.000 

 

s = 1.828       R-sq = 85.7%     R-sq(adj) = 85.1% 

 

Analysis of Variance 

 

SOURCE       DF          SS          MS         F        p 

Regression    1      462.26      462.26    138.27    0.000 

Error        23       76.89        3.34 

Total        24      539.15 

 

 

Regression Analysis 

 

The regression equation is 

COhalt = - 11.8 + 25.1 Vikt 

 

Predictor       Coef       Stdev    t-ratio        p 

Constant     -11.795       9.722      -1.21    0.237 

Vikt          25.068       9.980       2.51    0.019 

 

s = 4.289       R-sq = 21.5%     R-sq(adj) = 18.1% 

 

Analysis of Variance 

 

SOURCE       DF          SS          MS         F        p 

Regression    1      116.06      116.06      6.31    0.019 

Error        23      423.09       18.40 

Total        24      539.15 

 

 Både vikt och nikotinhalt är korrelerade med koloxidhalten. Dessutom är båda 

variablernas koefficienter positiva vilket helt skiljer sig från resultatet man får då man 

använder alla tre variablerna i modellen. Problemet består i att alla tre variabler är kolinjära 

och eftersom tjärhalten är starkast korrelerad med koldioxidhalten så kommer dess effekt att 

överskugga effekten av de andra två variablerna. 

 Den bästa modellen borde alltså vara att enbart använda tjära som förklarande variabel 

men för  att garantera oss om att detta är en bra modell bör man titta på residualerna 
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Som man kan se så är residualerna knappast idealiska, men med tanke på antalet observationer 

vi har finns det inget som tyder på att de inte skulle vara normalfördelade. 

 

Slutsatsen blir alltså att enbart tjärhalten skall användas i modellen som förklarande variabel. 

Skattningarna kommer i de flesta fallen att bli tillfredsställande men faktum kvarstår att vid 

prediktion kommer man att kasta bort två variabler trots vetskapen om att dessa påverkar 

koldioxidhalten. Antag tex att man vill prediktera en cigarett med låg tjärhalt och hög 

nikotinhalt. Prediktionen av denna cigarett kommer då troligen att bli för låg eftersom 

modellen enbart bygger på halten tjära i cigaretten. Så modellen kommer att vara instabil 

eftersom cigaretter som kraftigt avviker från materialets standard cigarett troligast kommer att 

få en kraftig felskattning.   

 

 

3.1.1.2 PLS 

 

Om man nu istället använder PLS för att skapa en regressionsmodell 

 
Dataset CIGGST2      

Type PLS      

NObs 25 NVarX 3 NVarY 1  

Title       

A R2X R2X(cum) Eig R2Y R2Y(cum) Q2 Limit Q2(cum)  

0  -   0.000   -   -  0.000   -   -    -   

1 0.777  0.777  2.332  0.863  0.863 0.815  0.097  0.815  

2 0.215  0.992  0.644  0.037  0.899 0.161  0.097  0.845  

 

R2X(cum) talar hur stor del av variationen som förklaras om man tar med alla komponenter 

fram till den aktuella. R2Y och R2Y(cum) säger samma sak om Y-variablerna. Q2 och 

Q2(cum) talar om hur mycket av både Y och X-variablernas variation som förklaras. Limit är 

gränsen som avgör hur många komponenter som skall tas med. Om Q2 är större än Limit tas 

den med annars tas ingen fler komponent med.  

Detta innebär alltså att två stycken komponenter har tagits med. Dessa förklarar tillsammans 

99,2 % av x- variablernas variation och modellen kommer då att förklara 89,9 % av Y-

variabelns variation. 
 
CoeffCS[2] Cohalt 

Const   2.6432    

Tjärhalt 0.51407   
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Nikotin 0.44736   

Vikt       -0.015084 

 

Jämför man dessa koefficienter med dem som man fick när man använde alla tre variablerna i 

den linjära regressions modellen så ser man att koefficienten för nikotinhalten har bytt tecken 

och att även om koefficienten för vikt fortfarande är negativ har koefficienten minskat och är 

nästan försumbart liten. Detta innebär alltså att många av de tveksamheter som fanns vid linjär 

regression är tillrättalagda.  

 

Även om PLS-regressionsmodellen ser bättre ut innebär detta på intet sätt att den verkligen är 

det. Ett sätt att få en uppfattning om detta är att utföra en korsvalidering, dvs utesluta en 

observation och beräkna modellen med hjälp av de andra observationerna för att till sist 

prediktera den borttagna observationen. På detta sätt kan man se hur bra prediktion modellen 

ger och om man då gör detta för samtliga observationer och summerar kvadraterna på 

residualerna kan man jämföra metoderna. Korsvalidering utfördes förutom på Linjär 

regression och PLS även på ridge regression och PCR. 

 

 

3.1.2 Korsvalidering 

 

Vid ridge regression måste centrerat och standardiserat data användas Därför användes detta i 

samtliga metoder för att lättare kunna jämföra resultaten.  

 

3.1.2.1 Linjär regression 

 

Eftersom det tidigare har visats att den bästa modellen för linjär regression i detta exempel var 

att enbart använda tjära som förklarande variabel har alltså denna modell används. 

 
Obs num Obs name Sd Co-halt (obs) Sd Co-halt (pred) Resid Medel res Stdev res MSQ 

1 Alpine 0.22618 0,32269 -0,09651 -0,023418 0,36615 0,129248 

2 Benson&Hedges 0.85913 0,62580 0,23333    

3 BullDurham 2.31492 3,49032 -1,17540    

4 CamelLights -0.49117 -0,72737 0,23620    

5 Carlton -1.50390 -1,35256 -0,15134    

6 Chesterfield 0.52155 0,46779 0,05377    

7 GoldenLights -0.74435 -0,56753 -0,17682    

8 Kent -0.04810 0,03440 -0,08250    

9 Kool 0.79583 0,73705 0,05878    

10 L&M 0.60595 0,44567 0,16028    

11 LarkLights 0.09958 0,25756 -0,15797    

12 Marlboro 0.39496 0,49232 -0,09736    

13 Merit -0.53337 -0,76115 0,22778    

14 MultiFilter -0.49117 -0,12285 -0,36832    

15 NewportLights -0.63886 -0,53810 -0,10076    
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Tabell forts. 

16 Now -2.32674 -1,78538 -0,54135    

17 OldGold 1.26000 0,77463 0,48537    

18 PallMallLight 0.01519 0,10221 -0,08702    

19 Raleigh 1.04902 0,57904 0,46998    

20 SalemUltra -1.60939 -1,26337 -0,34602    

21 Tareyton 0.71144 0,37001 0,34143    

22 True -0.84985 -0,82931 -0,02054    

23 ViceroyRichLight -0.40678 -0,62342 0,21665    

24 VirginiaSlims 0.28947 0,51595 -0,22648    

25 WinstonLights 0.50046 -0,05891 0,55937    

 

Residualerna till denna korsvalidering blir alltså små utan några riktigt stora felpredikteringar. 

MSQ, vilket innebär medelvärdet på de kvaderade residualerna ligger på 0,1292 och det är 

detta värde som bör jämföras med MSQ för Ridge regression resp för PLS. Medelvärdet på 

residualerna blir -0,0234, dvs modellen underskattar oftast observationerna även om 

underskattningen är liten. Standardavvikelsen för residualerna blir 0,037 och ges i den näst 

sista kolumnen. 

 

3.1.2.2 Ridge regression 

 

Om man nu istället använder sig av ridge regression kommer man att få ett lite annorlunda 

resultat.  

 
Obs num Obs name Sd Co-halt (obs) Sd Co-halt (pred) Resid Medel St dev MSQ 

1 Alpine 0.22618 0.16311 0,06307 -0,00345 0,34809 0.11633 

2 Benson&Hedges 0.85913 0.54826 0,31087    

3 BullDurham 2.31492 2.88957 -0,57465    

4 CamelLights -0.49117 -0.60562 0,11445    

5 Carlton -1.50390 -1.20273 -0,30117    

6 Chesterfield 0.52155 0.37270 0,14885    

7 GoldenLights -0.74435 -0.38339 -0,36096    

8 Kent -0.04810 0.07385 -0,12195    

9 Kool 0.79583 0.61775 0,17808    

10 L&M 0.60595 0.33494 0,27101    

11 LarkLights 0.09958 0.26393 -0,16435    

12 Marlboro 0.39496 0.27772 0,11724    

13 Merit -0.53337 -0.70129 0,16792    

14 MultiFilter -0.49117 -0.05503 -0,43614    

15 NewportLights -0.63886 -0.45643 -0,18243    

16 Now -2.32674 -1.77162 -0,55512    

17 OldGold 1.26000 0.78394 0,47606    

18 PallMallLight 0.01519 0.29159 -0,27640    

19 Raleigh 1.04902 0.37576 0,67326    

20 SalemUltra -1.60939 -1.16815 -0,44124    

21 Tareyton 0.71144 0.35226 0,35918    

22 True -0.84985 -0.69942 -0,15043    

23 ViceroyRichLight -0.40678 -0.51485 0,10807    

24 VirginiaSlims 0.28947 0.40894 -0,11947    

25 WinstonLights 0.50046 -0.10947 0,60993    

 

MSQ blir något mindre än för linjär regression men skillnaden är mycket liten. Tittar man på 

residualerna är resultatet ännu svårare att upptäcka, eftersom det varierar vilken av metoderna 

som är bäst för olika observationer. Dock kan det vara värt att observera att residualerna för 

den linjära regressionens mest avvikande cigarett BullDurham, får betydlig mindre residualer 

när prediktionen sker med Ridge regression och är då inte längre den observation som blir 

sämst predikterad. Även med Ridge regression får vi en viss underskattning. Dock har vi en 

mindre standardavvikelse för residualerna och det är detta som ger det mindre MSQ värdet. 
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3.1.2.3 PCR 

 
Obs num Obs namn Sd Co-halt (obs) Sd Co-halt (pred) Resid Medel St dev MSQ 

1 Alpine 0,22618 0,28733 -0,061155 -0,009859 0,32386 0,100787 

2 Benson&Hedges 0,85913 0,52155 0,337579    

3 BullDurham 2,31492 2,83438 -0,519453    

4 CamelLights -0,49117 -0,64885 0,157677    

5 Carlton -1,50390 -1,33129 -0,172608    

6 Chesterfield 0,52155 0,47255 0,049000    

7 GoldenLights -0,74435 -0,56193 -0,182423    

8 Kent -0,04810 0,04899 -0,097091    

9 Kool 0,79583 0,71811 0,077726    

10 L&M 0,60595 0,45626 0,149689    

11 LarkLights 0,09958 0,23878 -0,139192    

12 Marlboro 0,39496 0,46610 -0,071138    

13 Merit -0,53337 -0,71200 0,178629    

14 MultiFilter -0,49117 -0,18499 -0,306177    

15 NewportLights -0,63886 -0,44015 -0,198712    

16 Now -2,32674 -1,50714 -0,819602    

17 OldGold 1,26000 0,80384 0,456161    

18 PallMallLight 0,01519 0,07031 -0,055120    

19 Raleigh 1,04902 0,57046 0,478554    

20 SalemUltra -1,60939 -1,22122 -0,388173    

21 Tareyton 0,71144 0,34568 0,365760    

22 True -0,84985 -0,79580 -0,054044    

23 ViceroyRichLight -0,40678 -0,57511 0,168331    

24 VirginiaSlims 0,28947 0,48163 -0,192163    

25 WinstonLights 0,50046 -0,09101 0,591469    

 

PCR ger ett ännu mindre MSQ än Ridge regression gjorde. Detta beror på att residualerna blir 

har mindre variation än i de tidigare fallen. 

 

3.1.2.4 PLS 

 

Utför man en korsvalidering på PLS metoden får man följande resultat. 
 

Obs num Obs name ccohalt(obs) ccohalt(pred) Resid Medel res Stdev res MSQ 

1 Alpine 0.226  0.144 0.082  -0,030680 0,44152 0,18808 

2 Benson&Hedges 0.859  0.512  0.347     

3 BullDurham 2.315  3.766 -1.451    

4 CamelLights -0.491 -0.646 0.155     

5 Carlton -1.504 -1.309 -0.195    

6 Chesterfield 0.522  0.467 0.055     

7 GoldenLights -0.744 -0.437 -0.308    

8 Kent -0.048 0.129 -0.177    

9 Kool 0.796  0.703 0.093     

10 L&M 0.606  0.416 0.190     

11 LarkLights 0.100  0.315 -0.215    

12 Marlboro 0.395  0.290 0.105     

13 Merit -0.533 -0.809 0.276     

14 MultiFilter -0.491 -0.143 -0.348    

15 NewportLights -0.639 -0.418 -0.221    

16 Now -2.327 -1.770 -0.556    

17 OldGold 1.260  0.874 0.386     

18 PallMallLight 0.015  0.324 -0.309    

19 Raleigh 0.049  0.391 0.658     

20 SalemUltra -1.609 -1.223 -0.387    

21 Tareyton 0.711  0.352 0.359    
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Tabell forts. 

22 True -0.850 -0.779 -0.071    

23 ViceroyRichLight -0.407 -0.574 0.167     

24 VirginiaSlims 0.289  0.467 -0.177    

25 WinstonLights 0.500  -0.274 0.775     

 

Residualerna blir alltså i allmänhet större för PLS i detta exempel. Speciellt blir prediktionen 

av cigarett nummer tre BullDurham betydlig sämre och detta bidrar naturligtvis till den stora 

skillnaden i residualkvadratsumman. Även om medelvärdet på residualerna är ungefär den 

samma som i de tidigare fallen är standardavvikelsen betydligt större. Detta gör att MSQ 

också blir större med PLS. 

 

I detta exempel förefaller alltså PCR vara den bästa metoden. Dock var skillnaden mellan 

PCR, linjär och Ridge regression liten. Tittar man på medelvärdet hos residualerna ser vi att 

samtliga metoder skattar något lägre än de faktiska observationerna. Dock är underskattningen 

ganska lika i alla tre fallen. Att PLS ger ett högre MSQ beror på att residualernas variation är 

betydligt större. Det konstiga är kanske inte att PLS skattningarna blir sämre i detta exempel 

utan att det är på de mest avvikande observationerna, framför allt BullDurham med extremt 

stora värden på alla variabler som PLS skattningen blev betydlig sämre än med den vanliga 

regressionsskattningen.  

 

 

 

 

3.2 LUFTTRYCK 
 

I det föregående exemplet hade vi korrelerade variabler och fick därför instabila skattningar. 

En annan anledning till att man kan få instabila skattningar är om antalet observationer bara är 

något större än antalet variabler. 

 I detta exempel som handlar om hur lufttrycket beror på ett antal variabler som vind och 

temperatur. har vi ett stort antal förklarande variabler (9 st) samt en respons. Även om vi i 

originalmaterialet har 25 observationer så kommer vi att titta på vad som händer då vi stryker 

några av dessa.  I detta datamaterial är vissa av variablerna starkt korrelerade, som man kan se 

av korrelationsmatrisen nedan. Detta innebär naturligtvis att materialet inte är idealiskt för en 

vanlig linjär regressionsmodell. 

 För att kunna få en jämförelse av hur stabila skattningarna är har jag använt 

korsvalidering och jämfört kvadratsummorna på prediktionsfelet. 

 
Correlations (Pearson) 

 
       Steampou Acidpoun Glypound     Wind  Caldays   Opdays  Daysbel     Temp 

Acidpoun  0.383 

Glypound  0.306    0.944 

Wind      0.474   -0.126   -0.144 

Caldays   0.137    0.382    0.248   -0.317 

Opdays    0.536    0.685    0.764    0.231    0.020 

Daysbel   0.641   -0.191   -0.226    0.558   -0.205    0.117 

Temp     -0.845   -0.002    0.068   -0.616    0.077   -0.210   -0.858 

Velsq     0.395   -0.131   -0.134    0.990   -0.321    0.212    0.492   -0.541 

Startups  0.382    0.616    0.601    0.074   -0.053    0.601    0.118   -0.237 

          Velsq 

Startups  0.028 
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3.2.1 Korsvalidering 

 

I följande del har Linjär regression och PLS jämförts med en korsvalidering på samtliga 25 

observationer 

 

3.2.1.1 Linjär regression 

 

När man utförde korsvalideringen fick man följande resultat. 

 
Obs Stemp(org) Stemp(pre) Residual Medel res Stdev res MSQ 

1 10.9800 10.8214 -0.15858 0,00029360 0,88965 0,759812 

2 11.1300 10.0769 -1.05312    

3 12.5100 12.0837 -0.42630    

4 8.4000 7.7915 -0.60852    

5 9.2700 9.3659 0.09590    

6 8.7300 8.1869 -0.54311    

7 6.3600 5.2273 -1.13270    

8 8.5000 8.1106 -0.38940    

9 7.8200 8.3169 0.49689    

10 9.1400 9.2789 0.13891    

11 8.2400 10.8346 2.59459    

12 12.1900 10.8566 -1.33342    

13 11.8800 11.2951 -0.58490    

14 9.5700 8.9963 -0.57373    

15 10.9400 10.8242 -0.11580    

16 9.5800 9.9657 0.38574    

17 10.0900 9.4943 -0.59572    

18 8.1100 8.4178 0.30776    

19 6.8300 7.0458 0.21584    

20 8.8800 7.9140 -0.96604    

21 7.6800 7.8781 0.19807    

22 8.4700 9.4046 0.93458    

23 8.8600 10.3953 1.53530    

24 10.3600 11.2036 0.84360    

25 11.0800 11.8215 0.74150    

 

Som synes skattar modellen observationerna bra där medelresidualerna i stort sett är noll. 

 

 

3.2.1.2 PLS 

 

Använder man istället PLS för att skapa modellen och även här utför en korsvalidering får 

man följande resultat. 

 
Obs  Steamp (obs) Steamp (pred) Resid Medel res Stdev res MSQ 

1 10.980 10.271 0.709 0,17892 0,88964 0,79196 

2 11.130 10.671 0.459    

3 12.510 10.854 1.656    

4 8.400 9.287 -0.887    

5 9.270 9.354 -0.084    

6 8.730 9.656 -0.924    

7 6.360 5.693 0.667    

8 8.500 9.054 -0.554    

9 7.820 8.206 -0.386    

10 9.140 8.949 0.191    

11 8.240 10.393 2.153    

12 12.190 9.869 2.321    

13 11.880 11.101 0.779    
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 Tabell forts.   

14 9.570 9.503 0.040    

15 10.940 10.132 0.808    

16 9.580 10.024 -0.444    

17 10.090 10.008 0.082    

18 8.110 8.169 -0.059    

19 6.830 6.371 0.459    

20 8.880 8.880 0.000    

21 7.680 7.837 -0.157    

22 8.470 9.581 -1.111    

23 8.860 9.590 -0.730    

24 10.360 10.364 -0.004    

25 11.080 11.591 -0.511    

 

Skillnaden mellan de två modellernas MSQ är liten. Man kan dock se att medel- 

residualkvadratsumman är något större då man använder PLS. Trots att vissa av variablerna är 

starkt korrelerade. Medelvärdet för residualerna är dock något större hos PLS. Alltså även om 

standardavvikelsen är ungefär den samma för de två metoderna blir MSQ större för PLS 

eftersom PLS överskattar observationerna. Detta kan tyda på att PLS-skattningen är något 

biased även om exemplet är alldeles för litet för att uttala sig om detta.  

 

Frågan är nu vad som händer om man ytterligare försämrar det observerade datamaterialet 

genom att enbart använda sig av de 11 första observationerna. 

 

 

3.2.2 Korsvalidering med reducerat antal observationer 
 

Vad händer då om vi minskar antalet observationer? Eftersom datamaterialet innehåller 9 

variabler måste vi minst ha 10 observationer för att kunna utföra en linjär regressionsanalys. 

Då vi även kommer att genomföra en korsvalidering på detta material måste ytterligare en 

observation tillföras. 

 

3.2.2.1 Linjär regression 

 

Utför man en korsvalidering på enbart de 11 första observationerna får man följande resultat. 

 
Obs Steamp(obs) Steamp(pred) Resid Medel res Stdev res  MSQ 

1 10.9800 11.7543 0.77433 -1,2000 3,8661 15,01 

2 11.1300 7.4674 -3.66257    

3 12.5100 11.4147 -1.09527    

4 8.4000 5.5348 -2.86520    

5 9.2700 10.8731 1.60310    

6 8.7300 0.2379 -8.49206    

7 6.3600 3.1149 -3.24505    

8 8.5000 6.1723 -2.32773    

9 7.8200 8.9746 1.15457    

10 9.1400 7.2795 -1.86054    

11 8.2400 15.0561 6.81613    

 

I detta fall blir alltså MSQ nästan 20 gånger större än i 3.2.1.1, skattningen är helt klart 

mycket instabil för även om en del av skattningarna blir relativt bra så kommer andra att bli 

helt fel predikterade. Medelvärdet på residualerna kommer att bli oerhört högt och deras 

standardavvikelse betydligt större. 
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3.2.2.2 PLS 

 

Utför man nu samma sak men använder PLS som prediktions metod ges följande resultat. 

 
Obs Steamp(obs) Steamp(pred) Resid Medel res Stdev res MSQ 

1 10.980 9.841 1.139 0,28445 1,5427 2,24 

2 11.130 10.117 1.013    

3 12.510 10.117 2.393    

4 8.400 9.209 -0.809    

5 9.270 9.340 -0.070    

6 8.730 9.324 -0.594    

7 6.360 3.058 3.302    

8 8.500 9.316 -0.816    

9 7.820 8.487 -0.667    

10 9.140 9.006 0.134    

11 8.240 10.136 -1.896    

 

Som synes blir residualerna mycket mindre här än i fallet med vanlig linjär regression 3.2.2.1. 

Dessutom blir standardavvikelsen hos residualerna mindre. Kombinationen av detta gör att 

MSQ-värdet blir betydligt lägre än i enkellinjära fallet. 

 

Resultatet är väldigt tydligt. Även om PLS skattningen blir klart sämre med enbart 11 

observationer mot 25, så ger PLS ger en betydligt mindre medelresidualkvadratsumma jämfört 

med enkellinjärregression. Skillnaden ligger i att med PLS  får man inte några riktigt stora 

residualer och dessutom kan regressionsskattningarna i vissa fall bli bättre. Detta tyder på att 

PLS i detta exempel är en stabilare metod som bättre klarar avsaknaden av ett stort antal 

observationer.  

 

 

 

 

3.3 PROCEPRIOCEPTION I DEN MÄNSKLIGA AXELN 
 

Detta datamateriel  kommer från mätningar gjorda för att upptäcka om en person har någon 

form av muskelskada och är utförda på Arbetslivsinstitutet vid Umeå universitet (Johansson, 

1997). Där har man låtit 16 olika individer utföra 14 olika test och vid samtliga test mätt en 

mängd olika variabler. Dessutom har testen ofta utförts ett stort antal gånger med olika 

förutsättningar. Dessa tester är mycket tids krävande. Målet med denna undersökning var 

därför att försöka finna om några av dessa 14 test förklarade samma saker och därigenom 

kunde strykas. 

 Det första problemet, som jag inte kommer att gå in närmare på här, var att med allt 

material som fanns för varje test hitta ett värde på hur bra varje individ klarat detta test. Detta 

gjordes med olika metoder, ibland med ett variabelvärde och ibland enbart med en 

rangordning av de 16 individerna. Resultatet presenteras i bilaga 1. 

 För att nu se om några tester i själva verket mäter samma sak valde jag till en början att 

använda PCA. 

 

 



 

 31  

3.3.1 Analyser 
 

3.3.1.1 Principalkomponent analys: 

 

Använder man PCA på materialet får man följande resultat. 
 

Principal Component Analysis 
 

Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

Eigenvalue    4.1351    2.4014    1.9853    1.4117    1.1800    0.9207 

Proportion     0.295     0.172     0.142     0.101     0.084     0.066 

Cumulative     0.295     0.467     0.609     0.710     0.794     0.860 

 

Eigenvalue    0.7075    0.3974    0.3590    0.2194    0.1568    0.1043 

Proportion     0.051     0.028     0.026     0.016     0.011     0.007 

Cumulative     0.910     0.939     0.964     0.980     0.991     0.998 

 

Eigenvalue    0.0188    0.0027 

Proportion     0.001     0.000 

Cumulative     1.000     1.000 

 

Variable         PC1       PC2       PC3       PC4       PC5       PC6 

mean 1        -0.347     0.117     0.138    -0.258     0.364    -0.004 

mean 2        -0.366     0.152    -0.010    -0.108    -0.286     0.073 

mean 3        -0.290     0.344     0.121     0.022    -0.168    -0.498 

mean 4        -0.283     0.097     0.481     0.107     0.170    -0.286 

meanrank      -0.322     0.237    -0.411    -0.076     0.082     0.071 

mean 6        -0.310    -0.225     0.057     0.330     0.072     0.484 

mean 7        -0.200    -0.007     0.125     0.090    -0.629    -0.068 

Mean 8        -0.316     0.146     0.128     0.395     0.020     0.426 

mean 9         0.086     0.431    -0.259    -0.348    -0.185     0.283 

mean 10       -0.069     0.278    -0.461     0.334    -0.049    -0.106 

koeff 11       0.258     0.443     0.301    -0.008     0.046     0.214 

koeff12        0.057     0.223    -0.226     0.382     0.449    -0.231 

koeff 13      -0.314    -0.063    -0.030    -0.501     0.279     0.095 

koeff 14       0.250     0.441     0.328     0.018     0.051     0.199 

 

Variable         PC7       PC8       PC9      PC10      PC11      PC12 

mean 1         0.113    -0.365     0.484     0.112     0.444    -0.116 

mean 2        -0.200     0.733     0.164     0.162     0.318     0.007 

mean 3        -0.101    -0.079    -0.363     0.221    -0.155    -0.098 

mean 4        -0.232    -0.123    -0.007     0.012    -0.165     0.232 

meanrank      -0.010    -0.099    -0.209    -0.266    -0.088    -0.635 

mean 6        -0.080    -0.050     0.088     0.536    -0.396    -0.177 

mean 7         0.629    -0.148     0.272    -0.097    -0.135    -0.034 

Mean 8         0.078    -0.089    -0.369    -0.394     0.316     0.308 

mean 9         0.042    -0.291    -0.190     0.436     0.030     0.375 

mean 10       -0.328    -0.103     0.511    -0.214    -0.236     0.292 

koeff 11       0.013     0.122     0.207    -0.087    -0.104    -0.162 

koeff12        0.558     0.294    -0.040     0.270     0.057     0.085 

koeff 13       0.233     0.244    -0.015    -0.256    -0.503     0.314 

koeff 14       0.021     0.100     0.057    -0.091    -0.209    -0.184 

 

Variable        PC13      PC14 

mean 1         0.211    -0.009 

mean 2        -0.076    -0.086 

mean 3         0.475     0.224 

mean 4        -0.612    -0.179 

meanrank      -0.334    -0.078 

mean 6         0.078     0.054 

mean 7        -0.114    -0.047 

Mean 8         0.141     0.069 

mean 9        -0.212    -0.072 

mean 10        0.119    -0.006 

koeff 11      -0.167     0.684 

koeff12       -0.107    -0.034 

 

En slutsats som man kan dra från resultatet i tabellen är att man åtminstone bör ta med 4 

principalkomponenter. Då dessa förklarar 71,0% av variationen, vilket är ganska bra. Men 

problem uppstår då man skall förklara vad dessa fyra komponenter betyder. I detta fall 

kommer det att bli svårt att hitta förklaringar till mer än två av komponenterna vilket innebär 

att enbart 46,7% av den inneliggande variansen hos variablerna förklaras. Studerar man dessa 

två kan man finna att framför allt de fyra första testen har ett visst samband. 
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Av denna anledning valde jag att utföra kanonisk korrelationsanalys samt PLS 2 där de fyra 

första testen sågs som respons och de övriga 10 testen tog som x- variabler. 

 

 

3.3.1.2 PLS 2 

 

Modellen kom att byggas på endast den första komponenten som endast förklarade 27,1% av 

variationen i X-variablerna. 
 
Project ARBLIV       

Model M1       

Dataset ARBLIV       

Type PLS       

NObs 16 NVarX 10 NVarY 4   

         

A R2X R2X(cum) Eig R2Y R2Y(cum) Q2 Limit Q2(cum) 

0  -  0.000   -   -  0.000   -   -   -  

1 0.271  0.271  2.708  0.258  0.258  0.002  0.097  0.002 

 

Regressionsmodellen som förklarar 28,8% av variationen i test 1-4 kommer då att se ut som 

följer. 

 
CoeffCS[1] Test1  test2 test3  test4 

Const  2.6709     4.6997    3.7988      2.2477    

test5  0.18581    0.20646   0.12531     0.10539   

test6  0.12157    0.13509   0.081987    0.068953  

test7  0.11813    0.13127   0.079668    0.067003  

test8  0.18568    0.20632   0.12522     0.10531   

test9        - 0.0067506 -0.0075011   -0.045526  - 0.0038288 

test10        0.033932   0.037705  0.022884    0.019246  

test11       - 0.046516  -0.051687    -0.031370  - 0.026383  

test12       - 0.039541  -0.043937    - 0.026666        - 0.022427  

test13        0.19568    0.21743   0.13196     0.11098   

test14       - 0.04 
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Skall man försöka tyda detta resultat så bör slutsatsen bli att vår tidigare observation att test 1-

4 är korrelerade bekräftas. Dessutom kan man se att de tester  som till störst del påverkar 

dessa fyra är test 5-8 samt test 13. Test 9 och 10 är betydligt svagare korrelerad medan test 11, 

12 och 14 har en svag negativ påverkan. 

 

Men problemet är att våra koefficienter i modellen är små och att endast 29% av  

Y-variablernas variation förklaras. Så även om man kan misstänka att några av dessa tester 

mäter samma saker så är det svårt att med detta datamaterial hitta och statistiskt bevisa detta. 

Förmodligen kommer det att vara omöjligt att hitta dessa samband så länge som man inte på 

något sätt kan finna variabler som förklarar mera av den totala variansen hos både X och Y 

variablerna. 

 

3.3.1.3 Kanonisk korrelationsanalys: 

 

Om man nu istället använder Kanonisk korrelationsanalys för att lösa detta problem kommer 

vi att få följande fyra modeller. 

 
Test Cc 1 Cc 2 Cc 3 Cc 4 

1 (Y1) -0.1242     0.5427     0.2501    -0.5438 

2 (Y2)     0.3923     0.6620    -0.1149     1.1033 

3 (Y3)    -1.2061    -0.1363    -0.5912    -0.3378 

4 (Y4)     0.7410    -0.2697    -0.3303     0.0218 

5 (X1) 0.4346     0.2753     0.2917     0.2210 

6 (X2)    -1.1585     0.8690    -1.5911    -0.7842 

7 (X3)     1.3619     0.5702     1.8265    -1.1639 

8 (X4)    -2.6288     0.4535     2.3689    -0.8203 

9 (X5)     0.0916     0.0168    -0.1146    -0.0465 

10 (X6)    -0.0535    -0.0329     0.2150    -0.2941 

11 (X7)    -0.0712     0.1063    -0.1182    -0.0462 

12 (X8)     0.0602    -0.0139    -0.0904     0.1543 

13 (X9)    -0.4133     0.5432     0.1067     0.4346 

14 (X10)     0.0939    -0.1580     0.2087     0.0887 

 

Där modellerna är uppställda i ordning så att den kanoniska korrelationen är störst i första 

modellen och minst i sista. De tillhörande kanoniska korrelationerna kommer att bli: 

 

 r1 = 0,9723 r2 = 0,8792 r3 = 0,6674 r4 = 0,4144 

 

Som man kan se har alla fyra modellerna stark korrelation mellan  X och Y-variablerna. Detta 

testades genom att ställa upp hypotesen. 

 

 H0 : 
r  -  r  01 t 





 rt 1 0

  

 
 r1 r2 r3 r4 

Q-testkvantitet 71.2742 36.3282 14.4465 4.6151 

2((q-t)(p-q-t)) 55,8 40,1 26,3 14.1 

 

Som man ser är det endast den första kanoniska korrelationen som är signifikant skild från 

noll och därmed kan man alltså konstatera att man endast bör använda den tillhörande 

kanoniska korrelations modellen. 
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På grund av att vi har flera okända Y-värden kan vi inte skatta dessa och därigenom utföra en 

korsvalidering. Av denna anledning är det svårt att få en bra jämförelse mellan modellerna. 

Men det som går att se är att modellen för PLS 2 som endast tar ut en komponent och 

förklarar 25,8% av Y-variablernas variation liknar till stor del den första 

principalkomponenten som kommer att förklara 29,5% av den totala variationen. Tittar man 

på modellen för den kanoniska korrelationen så ser den i stort sett helt annorlunda ut. Detta 

kan naturligtvis bero på att eftersom en enda korrelation är signifikant skild från noll så  

förklarar den en relativt stor del av variationen.  Fler komponenter måste användas i PLS 2 

och PCA för att förklara lika stor del. 

 

 

 

 

3.4 DISKRIMINERING MELLAN SKÖLDPADDOR 
 

I de tidigare exemplen har jag visat hur PLS 1 och PLS 2 beter sig i jämförelse med några 

alternativa metoder. Det enda som då återstår är att i ett exempel jämföra PLSDA med en 

vanlig diskriminantanalys. 

Det data material jag valde att studera är en studie av en viss sköldpaddsart där man har mätt 

längd, bredd och vikt på varje sköldpadda i hopp om att kunna klassificera sköldpaddornas  

kön efter storleken på dem.  

       

Female Male 
Length Width Heigth Length Width Heigth 

98 81 38 93 74 37 

103 84 38 94 78 35 

103 86 42 96 80 35 

105 86 42 101 84 39 

109 88 44 102 85 38 
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Tabell forts. 

Female Male 
Length Width Heigth Length Width Heigth 

123 92 50 103 81 37 

123 95 46 104 83 39 

133 99 51 106 83 39 

133 102 51 107 82 38 

133 102 51 112 89 40 

134 100 48 113 88 40 

136 102 49 114 86 40 

138 98 51 116 90 43 

138 99 51 117 90 41 

141 105 53 117 91 41 

147 108 57 119 93 41 

149 107 55 120 89 40 

153 107 56 120 93 44 

155 115 63 121 95 42 

155 117 60 125 93 45 

158 115 62 127 96 45 

159 118 63 128 95 45 

162 124 61 131 95 46 

177 132 67 135 106 47 

 

 

3.4.1 Analys med samtliga observationer 
 

Materialet analyserades först utan korsvalidering med både linjär diskriminantanalys och 

PLSDA. 
 

 

3.4.1.1 Linjär diskriminantanalys 

 

Utför man en linjär diskriminantanalys på detta material med könen som grupper där 1 

innebär hona och 2 hanne får man följande resultat. 
 

Discriminant Analysis 
 

Linear Method for Response:   Sex      

Predictors:  Length  Width  Height   

 

Group        1        2 

Count       24       24 

 

Summary of Classification 

 

Put into       ....True Group.... 

Group              1        2 

1                 20        0 

2                  4       24 

Total N           24       24 

N Correct         20       24 

Proportion     0.833    1.000 

 

N =   48     N Correct =   44     Proportion Correct = 0.917 
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Summary of Classification with Cross-validation 

 

Put into       ....True Group.... 

Group              1        2 

1                 19        1 

2                  5       23 

Total N           24       24 

N Correct         19       23 

Proportion     0.792    0.958 

 

N =   48     N Correct =   42     Proportion Correct = 0.875 

 

Squared Distance Between Groups 

                1        2 

1         0.00000  6.03180 

2         6.03180  0.00000 

 

        Linear Discriminant Function for Group 

                1        2 

Constant  -65.423  -54.503 

Length     -1.437   -1.165 

Width       3.052    3.188 

Height      0.256   -0.994 

 

Summary of Misclassified Observations 

 

Observation    True     Pred    X-val    Group    Squared Distance   Probability 

              Group    Group    Group               Pred     X-val    Pred X-val 

    1 **          1        2        2        1     5.524     6.726    0.23  0.14 

                                             2     3.100     3.075    0.77  0.86 

    2 **          1        2        2        1    6.9137    8.7341    0.05  0.02 

                                             2    0.9435    0.9449    0.95  0.98 

    7 **          1        1        2        1     1.511     1.667    0.51  0.50 

                                             2     1.625     1.638    0.49  0.50 

   11 **          1        2        2        1     3.765     4.385    0.24  0.19 

                                             2     1.513     1.483    0.76  0.81 

   12 **          1        2        2        1     3.208     3.685    0.33  0.28 

                                             2     1.818     1.785    0.67  0.72 

   25 **          2        2        1        1     7.662     8.037    0.46  0.67 

                                             2     7.378     9.438    0.54  0.33 

 

Som man ser felklassificeras fyra observationer om man utför en linjär diskriminantanalys där 

alla ligger i hongruppen. Men eftersom det måste anses som fel att använda samma 

observationer för att både observera och prediktera utfördes även denna linjära 

diskriminantanalys med korsvalidering. Resultaten blir då naturligtvis sämre, sex 

observationer felklassificeras, fem i hongruppen och en i hangruppen. 

 

Utför man nu samma diskriminering med PLSDA så kommer man att få ett snarlikt resultat.  

 

3.4.1.2 PLSDA 

 
Project SKOLD      

Model M1      

Dataset SKOLD      

Type PLS-DA      

NObs 48 NVarX 3 NVarY 2  

       

A R2X R2X(cum) Eig R2Y R2Y(cum) Q2 Limit Q2(cum) 

0  -  0.000   -   -  0.000   -   -   - 

1 0.978  0.978  2.933  0.380  0.380  0.374  0.097  0.374 

2 0.015  0.993  0.044  0.228  0.609  0.331  0.097  0.581 

Modellen kommer alltså att bygga på två komponenter som tillsammans förklarar 99,3% av 

variationen i X-variablerna. Detta innebär att följande koefficienter fås. 
 

CoeffCS[2] $DA1 $DA2 

Const 0.98953 0.98953 
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Length -0.86803 0.86803 

Width -0.60130 0.60130 

Height 2.0981 -2.0981 

 

Använder man sedan dessa koefficienter för att dela upp materialet i två grupper kommer det 

att ge följande resultat. 

 

 

PLSDA  

 
Obs num Sex Pred (sex) Class 1 (pred) Class 2 (pred) Length Width Height 

1 1 2 0.356 0.644 98 81 38 

2 1 2 0.177 0.823 103 84 38 

3 1 1 0.636 0.364 103 86 42 

4 1 1 0.594 0.406 105 86 42 

5 1 1 0.713 0.287 109 88 44 

6 1 1 1.078 -0.078 123 92 50 

7 1 2 0.500 0.500 123 95 46 

8 1 1 0.823 0.177 133 99 51 

9 1 1 0.751 0.249 133 102 51 

10 1 1 0.751 0.249 133 102 51 

11 1 2 0.398 0.602 134 100 48 

12 1 2 0.434 0.566 136 102 49 

13 1 1 0.740 0.260 138 98 51 

14 1 1 0.716 0.284 138 99 51 

15 1 1 0.762 0.238 141 105 53 

16 1 1 1.068 -0.068 147 108 57 

17 1 1 0.796 0.204 149 107 55 

18 1 1 0.837 0.163 153 107 56 

19 1 1 1.490 -0.490 155 115 63 

20 1 1 1.062 -0.062 155 117 60 

21 1 1 1.299 -0.299 158 115 62 

22 1 1 1.332 -0.332 159 118 63 

23 1 1 0.871 0.129 162 124 61 

24 1 1 1.118 -0.118 177 132 67 

25 2 1 0.504 0.496 93 74 37 

26 2 2 0.134 0.866 94 78 35 

27 2 2 0.043 0.957 96 80 35 

28 2 2 0.347 0.653 101 84 39 

29 2 2 0.175 0.825 102 85 38 

30 2 2 0.123 0.877 103 81 37 

31 2 2 0.307 0.693 104 83 39 

32 2 2 0.264 0.736 106 83 39 

33 2 2 0.140 0.860 107 82 38 

34 2 2 0.118 0.882 112 89 40 

35 2 2 0.121 0.879 113 88 40 

36 2 2 0.148 0.852 114 86 40 

37 2 2 0.389 0.611 116 90 43 

38 2 2 0.114 0.886 117 90 41 

39 2 2 0.090 0.910 117 91 41 

40 2 2 -0.001 1.001 119 93 41 

41 2 2 -0.053 1.053 120 89 40 

42 2 2 0.358 0.642 120 93 44 

43 2 2 0.035 0.965 121 95 42 

44 2 2 0.378 0.622 125 93 45 
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Tabell forts. 

45 2 2 0.263 0.737 127 96 45 

46 2 2 0.266 0.734 128 95 45 

47 2 2 0.328 0.672 131 95 46 

48 2 2 0.106 0.894 135 106 47 

 

Sex observationer blir alltså felklassificerade, fem honor och en hanne. Frågan är nu om 

resultatet förändras då man predikterar tillhörigheten med korsvalidering. 
 

3.4.1.3 PLSDA med korsvalidering 
 

Obs num Sex Pred sex Class 1 (pred) Class 2 (pred) Length Width Height 

1 1 2 0.305 0.695 98 81 38 

2 1 2 0.136 0.864 103 84 38 

3 1 1 0.583 0.417 103 86 42 

4 1 1 0.554 0.446 105 86 42 

5 1 1 0.683 0.317 109 88 44 

6 1 1 1.085 -0.085 123 92 50 

7 1 2 0.488 0.512 123 95 46 

8 1 1 0.815 0.185 133 99 51 

9 1 1 0.743 0.257 133 102 51 

10 1 1 0.743 0.257 133 102 51 

11 1 2 0.373 0.627 134 100 48 

12 1 2 0.409 0.591 136 102 49 

13 1 1 0.713 0.287 138 98 51 

14 1 1 0.695 0.305 138 99 51 

15 1 1 0.753 0.247 141 105 53 

16 1 1 1.073 -0.073 147 108 57 

17 1 1 0.782 0.218 149 107 55 

18 1 1 0.817 0.183 153 107 56 

19 1 1 1.582 -0.582 155 115 63 

20 1 1 1.066 -0.066 155 117 60 

21 1 1 1.335 -0.335 158 115 62 

22 1 1 1.376 -0.376 159 118 63 

23 1 1 0.855 0.145 162 124 61 

24 1 1 1.156 -0.156 177 132 67 

25 2 1 0.588 0.412 93 74 37 

26 2 2 0.144 0.856 94 78 35 

27 2 2 0.047 0.953 96 80 35 

28 2 2 0.370 0.630 101 84 39 

29 2 2 0.187 0.813 102 85 38 

30 2 2 0.129 0.871 103 81 37 

31 2 2 0.321 0.679 104 83 39 

32 2 2 0.275 0.725 106 83 39 

33 2 2 0.148 0.852 107 82 38 

34 2 2 0.125 0.875 112 89 40 

35 2 2 0.126 0.874 113 88 40 

36 2 2 0.157 0.843 114 86 40 

37 2 2 0.399 0.601 116 90 43 

38 2 2 0.120 0.880 117 90 41 

39 2 2 0.095 0.905 117 91 41 

40 2 2 0.000 1.000 119 93 41 

41 2 2 -0.049 1.049 120 89 40 

42 2 2 0.367 0.633 120 93 44 

43 2 2 0.041 0.959 121 95 42 

44 2 2 0.392 0.608 125 93 45 

45 2 2 0.275 0.725 127 96 45 

46 2 2 0.282 0.718 128 95 45 

47 2 2 0.356 0.644 131 95 46 

48 2 2 0.145 0.855 135 106 47 

 

Även här kommer sex observationer att felklassificeras, samma sex observationer som blev 

felklassificerade när vi inte använde korsvalidering. Den enda skillnaden är att många 
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observationer kommer att ligga närmare grupp 1, men skillnaden är för liten för att några 

ytterligare observationer skulle klassificeras dit. 

Detta innebär alltså att skillnaden mellan klassisk diskriminantanalys och PLSDA för detta 

material inte blir särskilt stor. Samma observationer felklassificeras i båda metoderna dock så 

felklassificeras en observation mindre av vanlig diskriminantanalys i fallet då korsvalidering 

inte användes. 

 Men vad skulle nu hända om vi enbart tog med ett mindre antal observationer från varje 

grupp? Vilken metod skulle då klara sig bättre? 
 

 

3.4.2 Analys med reducerat antal observationer 
 

I följande del har endast 12 av observationerna används och sedan analyserats med både 

PLSDA och linjär diskriminantanalys. 

 

3.4.2.1 Linjär Diskriminantanalys 

 

Discriminant Analysis 
 

 

Linear Method for Response:   Sex2     

Predictors:  Length2  Width2  Height2   

 

Group        1        2 

Count        6        6 

 

Summary of Classification 

 

Put into       ....True Group.... 

Group              1        2 

1                  5        0 

2                  1        6 

Total N            6        6 

N Correct          5        6 

Proportion     0.833    1.000 

 

N =   12     N Correct =   11     Proportion Correct = 0.917 

 

Summary of Classification with Cross-validation 

 

Put into       ....True Group.... 

Group              1        2 

1                  4        1 

2                  2        5 

Total N            6        6 

N Correct          4        5 

Proportion     0.667    0.833 

 

N =   12     N Correct =    9     Proportion Correct = 0.750 

 

Squared Distance Between Groups 

                1        2 

1         0.00000  4.63006 

2         4.63006  0.00000 
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        Linear Discriminant Function for Group 

                1        2 

Constant  -89.799  -77.974 

Length2    -2.003   -1.752 

Width2      4.743    4.783 

Height2    -0.509   -1.524 

 

Summary of Misclassified Observations 

 

Observation    True     Pred    X-val    Group    Squared Distance   Probability 

              Group    Group    Group               Pred     X-val    Pred X-val 

    1 **          1        2        2        1     3.923     9.605    0.25  0.02 

                                             2     1.737     1.617    0.75  0.98 

    4 **          1        1        2        1     3.215     6.785    0.80  0.44 

                                             2     5.979     6.297    0.20  0.56 

    7 **          2        2        1        1     7.059    12.825    0.36  1.00 

                                             2     5.913    26.392    0.64  0.00 

 

Med den linjära diskriminantanalysen kommer två observationer att felklassificeras utan 

prediction med korsvalidering och tre stycken med. 

 

 

3.4.2.2 PLSDA 

 
Project SKOLD2      

Model M1      

Dataset SKOLD2      

Type PLS-DA      

NObs 12 NVarX 3 NVarY 2  

       

A R2X R2X(cum) Eig R2Y R2Y(cum) Q2 Limit Q2(cum) 

0  -  0.000   -   -  0.000   -   -   - 

1 0.977  0.977  2.931  0.342  0.342  0.293  0.097  0.293  

2 0.016  0.993  0.048  0.239  0.581  0.205  0.097  0.438 

 

 

CoeffCS[2] $DA1 $DA2 

Const  0.95743    0.95743   

L2 -1.1620     1.1620    

W2 -0.22366    0.22366   

H2  1.9796    -1.9796    

 

PLSDA 

 
Obs num Sex Pred. Sex Class 1 (pred) Class 2 (pred) Length Width Height 

1 1 2 0.357 0.643 98 81 38 

2 1 1 0.740 0.260 109 88 44 

3 1 1 0.800 0.200 133 102 51 

4 1 1 0.692 0.308 138 98 51 

5 1 1 0.796 0.204 149 107 55 

6 1 1 1.358 -0.358 158 115 62 

7 2 2 0.444 0.556 93 74 37 

8 2 2 0.199 0.801 102 85 38 

9 2 2 0.082 0.918 107 82 38 

10 2 2 0.384 0.616 116 90 43 

11 2 2 -0.112 1.112 120 89 40 

12 2 2 0.259 0.741 127 96 45 

 

 

3.4.2.3 PLSDA med korsvalidering 

 
Num Obs num Sex Pred sex Class 1 (pred) Class 2 (pred) Length Width Height 
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1 1 1 2 0.175 0.825 98 81 38 

2 5 1 2 0.329 0.671 109 88 44 

3 9 1 1 0.748 0.252 133 102 51 

4 13 1 1 0.596 0.404 138 98 51 

5 17 1 1 0.726 0.274 149 107 55 

6 21 1 1 1.756 -0.756 158 115 62 

7 25 2 1 0.778 0.222 93 74 37 

8 29 2 2 0.273 0.727 102 85 38 

9 33 2 2 0.110 0.890 107 82 38 

10 37 2 2 0.425 0.575 116 90 43 

11 41 2 2 0.435 0.565 120 89 40 

12 45 2 2 0.340 0.660 127 96 45 

 

PLSDA felklassificerar endast en observation då korsvalidering inte används, dock 

felklassificeras tre observationer när korsvalideringen används. Det intressanta är att den 

vanliga diskriminantanalysen och PLSDA inte felklassificerar samma observationer vid 

användandet av korsvalidering trots att tre observationer felklassificeras i båda fallen. 

Observation nummer 1 och 7 felklassificeras visserligen med båda metoderna men i 

diskriminantanalysen felklassificeras även observation 4 medan PLSDA felklassificerar 

observation 2. 

 Man märker att vissa skillnader finns vid klassificeringen med linjär diskriminantanalys 

och PLSDA, dock så går det i detta exempel inte att säga vilken av dem som är bättre. I det 

första fallet  då vi har samtliga observationer klassificerar den linjära diskriminantanalysen tre 

observationer fel och fem fel när prediktionen sker med korsvalidering. Medan PLSDA 

felklassificerar fem observationer både med och utan korsvalidering. 

 När vi enbart använder 12 av de 48 observationerna blir resultatet bättre för PLSDA då 

prediktionen inte sker med hjälp av korsvalidering, eftersom en observation felklassificeras 

mot den linjära diskriminantanalysens två. När korsvalideringen används felklassificerar båda 

modellerna tre observationer även om det inte är samma observationer. 

 Dessa resultat kan tydas som att i detta exempel var den vanliga diskriminantanalysen 

bättre i det fall då samtliga observationer användes och PLSDA var bättre då enbart 12 av 

observationerna användes. Skillnaden mellan metodernas resultat inte särskilt stora och det 

skulle i detta exempel inte spela någon större roll vilken av metoderna man använde. 
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4  SAMMANFATTNING 
 

Vad blir då slutsatserna av detta? Är PLS bättre än andra multivariata metoder? Om man tittar 

på de olika exemplen ser man att resultaten varierar mellan dem. I 3.1 cigarettdata kommer 

PLS-modellen att bättre överensstämma med vår idé om hur modellen borde se ut baserat på 

de enskilda variablernas korrelation med CO-halten. Dock kommer PLS modellen att få ett 

sämre resultat vid korsvalideringen än vad den vanliga regressionsmodellen får. Vad detta 

beror på är svårt att veta men en av anledningarna kan vara på vilket sätt korsvalideringen 

utförs. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om CO-halten för ett antal andra cigaretter 

predikterats. En annan förklaring kan vara att PLS-modellen har en lägre förklaringsgrad än 

den vanliga linjära regressionsmodellen och därför inte lyckas prediktera observationerna lika 

bra. 

 Om vi tittar på exempel 3.2, Lufttryck som kanske är det mest intressanta, ser vi att om 

vi har ett stort antal observationer så kommer den linjära modellen att prediktera minst lika 

bra som PLS-modellen trots att variablerna är korrelerade. Men gör man samma sak med ett 

mindre antal observationer kommer PLS-modellen bli åtskilligt mycket bättre än den linjära 

regressionen. Dessa resultat tyder på att den linjära regressionen predikterar bra även med 

variabler som till viss del är korrelerade. I samband med ett litet antal observationer blir dock 

modellen väldigt instabil, medan PLS regression inte försämras nämnvärt bara på grund av att 

ett litet antal observationer används. Detta kan bero på att PLS-skattningarna blir aningen 

biased. Då ett stort antal observationer används kommer variansen i skattningarna att bli små 

och biasen ge utslag. I det fall då vi har ett litet antal observationer kommer skattningarna att 

bli instabila och deras varians stor. Detta gör att PLS som är mer stabil kommer att ge mindre 

varians hos residualerna och därigenom en bättre skattning. 

 I exempel 3.3, Proprioception i den mänskliga axeln, är naturligtvis en jämförelse 

betydligt svårare att göra eftersom en korsvalidering inte kan genomföras. Dock ser vi att 

tolkningen av resultaten med PLS och PCA blir ungefär densamma när man tittar på första 

komponenten. Resultaten från Kanonisk korrelationsanalys kommer att skilja sig från dessa. 

Det kan till stor del bero på att endast en av de kanoniska korrelationerna är signifikant skild 

från noll, och att det därför blir svårt att jämföra dessa med enbart PLS och PCA analysernas 

första komponent. Man måste då införa fler komponenter vilket i sin tur gör det svårt att tolka 

resultatet. 

 Tittar man istället på jämförelsen mellan PLSDA och linjär diskriminantanalys, så ser 

man att då korsvalidering inte används kommer den vanliga diskriminantanalysen att endast 

felklassificera fyra observationer mot PLSDA:s sex. Utför man en korsvalidering blir antalet 

felklassificerade sex i båda analysmetoderna. Med detta datamaterial klarar PLSDA av 

borttagandet av en observation bättre än den linjära diskriminantanalysen vilket 

överensstämmer med antagandena att PLSDA skall vara en stabilare metod. Utan 

korsvalidering blir den linjära diskriminantanalysen bättre, vilket kan bero på att PLSDA 

bygger på två komponenter som tillsammans inte kan förklarar hela variationen utan endast 

60,9% av variationen i Y.  

 Om man nu återgår till att försöka besvara frågan som ställdes i början, är PLS bättre än 

andra multivariata metoder? Helt klart är att PLS fungerar och att resultaten kan bli bättre än 

med många andra metoder i de fall där man har ”instabila” datamaterial. Samtidigt finns 

många fall då PLS presterar sämre än en del andra metoder. Att PLS skulle vara någon 

universal metod som alltid fungerar klanderfritt tycks därför vara långt ifrån sant. Utan PLS är 

ytterligare en metod i en statistikers stora verktygslåda som i vissa sammanhang med fördel 

kan utnyttjas. 
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 Om det är så att PLS har en viss bias i sin skattning så kommer prediktionerna vara 

sämre i de fall då skattningarna hos andra metoder tex linjär regression är stabila. Detta 

eftersom biasfelet i skattningen då kommer att ge ett stort utslag. I de fall då man har instabila 

datamaterial kommer felet i skattningen att kompenseras av den mindre variationen hos PLS 

skattningarna. Vilket då skulle bekräftas av resultaten i exempel 3.2. Detta skulle innebära att 

PLS endast bör användas då stabiliteten i skattningen kompenserar för biasen. 

 Problemet som då återstår att besvara är när bör man använda PLS. Hur instabilt måste 

ett datamaterial vara? Naturligtvis är det svårt att ge ett mått på tex hur starkt korrelerade de 

förklarande variablerna får vara. Speciellt efter att enbart analyserat ett antal datamaterial. Det 

man däremot kan göra är att utföra en korsvalidering och jämföra olika metoder för att försöka 

få svar på vilken av dem som lyckas prediktera datamaterialet bäst. 

 Att analysera ett antal datamaterial är knappast tillräckligt för att få ett exakt svar på hur 

väl PLS fungerar. Även om det ger en bild av att detta och det faktum att PLS i vissa 

sammanhang fungerar bättre än många andra alternativa metoder. Men för att kunna få mera 

exakta svar på hur väl PLS fungerar skulle ett antal simuleringar behöva göras. Så en 

intressant fortsättning vore att analysera ett stort antal simulerade datamaterial med olika 

förutsättningar, som tex olika grader av korrelerade variabler och datamaterial med ett stort 

antal variabler men få observationer, samt naturligtvis kombinationer av detta. Allt för att få 

en bild av hur väl PLS fungerar på alla typer av datamaterial. 
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