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Sammanfattning
Det saknas idag resultat inom forskning som kan urskilja en klassificeringsmetod som
konsekvent presterar bättre än övriga, vilken metod som presterar bäst beror mer på datats
karaktäristika än själva metoden. Samtidigt är klassificering ett viktigt och användbart verktyg
som används inom flera områden, bland annat medicin där klassificeringsmetoder används i
stor utsträckning och resultaten av klassificering kan vara livsavgörande. Det har i tidigare
studier visats att kognitiva tester från Betula-studien har signifikant samband med insjuknande
i demens upp till 10 år innan klinisk demens bekräftats. Det finns dock inget dokumenterat
försök att prediktera demens genom klassificering med kognitiva data från Betula-studien.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre olika etablerade klassificeringsmetoder,
linjär diskriminantanalys, support vector machines, med polynom och radial kärna, samt
gradient tree boosting presterar på ett datamaterial med tre klasser. Data kommer från Betulastudien och består av kognitiva minnestester och persondata, klasserna bestäms utifrån hur
många år efter inkludering i studien en deltagare blir diagnostiserad med klinisk demens.
Klass 1 utvecklade inte demens, klass 2 utvecklade demens mellan 11 och 21 år och klass 3
mellan 1 och 10 år. Eftersom fördelningen av klasserna är obalanserade, klass 1 består av ca
85% av alla observationer, undersöks även en balanserad version av datamaterialet.
Resultaten visar på en viss skillnad i fördelningen av korrekta och felaktiga klassificeringar
för de olika metoderna. Vad gäller andelen korrekta och felaktiga klassificeringar kan inte
någon betydande skillnad påvisas. Slutsatsen är att det inte går att avgöra om någon metod
presterar bättre än de övriga.

Abstract
Title: "Performance of classifier prediction on Betula-data - a comparative study between
Linear Discriminant Analyses, Gradient Tree Boosting and Support Vector Machines.”
There is no result in research that can distinguish a classifying method that consistently
performs better than others, which method performs best depends more on the data's
characteristics than the method itself. At the same time, classification is an important and
useful tool used in several areas, including medicine where classification methods are widely
used and the results of classification can be vital. In previous studies, cognitive tests from the
Betula study have shown to be significantly associated with dementia up to 10 years prior to
clinical dementia has been confirmed. However, there is no documented attempt to predict
dementia by classification with cognitive data from the Betula study. The purpose of this
paper is to investigate how three different established classification methods, linear
discriminant analysis, support vector machines, with polynomial and radial core, and gradient
tree boosting perform on a three-class data material. Data comes from the Betula study and
consists of cognitive memory tests and personal data; the classes being determined based on
how long after inclusion in the study a participant is diagnosed with clinical dementia. Class 1
did not develop dementia, class 2 developed dementia between 11 and 22 years and class 3
between 1 and 10 years. Since the distribution of classes is unbalanced, class 1 consists of
about 85% of all observations, a balanced version of the data is also examined. The results
show a certain difference regarding the distribution of correct and incorrect classifications for
the different methods. Regarding the proportion of correct and incorrect classifications, no
considerable difference can be found. The conclusion is that it is not possible to determine
whether any method performs better than the others.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att jämföra tre olika klassificeringsmetoder för att se om någon
presterar bättre än de övriga. Klassificering innebär en indelning i separata grupper där ett
objekt endast kan tillhöra en grupp, till exempel sant eller falskt, en person kan ha en sjukdom
eller inte etc. Klassificering kan användas för klassificering av mer än två grupper, till
exempel blå, gröna eller bruna ögon, en subjektiv skala från 1 till 10 över välmående eller
liknande. Klassificering kan ske genom att ett objekt placeras i den grupp objektet har störst
sannolikhet att hamna i. Exempelvis hur troligt det är att en person drabbas av en viss
sjukdom. Genom att titta på vilka egenskaper personer som tidigare drabbats av sjukdomen
har gemensamt och sedan se hur många av dessa egenskaper personen i fråga har kan en
sannolikhet räknas fram.
För vår undersökning används data från Betula-studien. Betula är ett forskningsprojekt som
startade 1988 i Umeå och har följt människor under lång tid där regelbundna tester har gjorts
som kan användas för att förutsäga demens. Totalt ingår data från 2760 personer som består
av tre klasser, de som får demens mellan 1 och 10 år efter att de inkluderats i studien, de som
får demens mellan 11 och 22 år samt de som inte får demens. De metoder som använts är
linjär diskriminantanalys, support vector machines och gradient tree boosting, vilket är
etablerade statistiska metoder för klassificering av data men de använder olika algoritmer för
beräkningarna vilket gör det intressant att jämföra dem på samma data.
Resultatet visade väldigt små skillnader mellan metoderna på det datamaterial som
undersöktes. Ingen metod kunde därför konstateras prestera bättre än övriga.

Förord
Vi vill tacka vår handledare Anders Lundquist som funnits tillgänglig under arbetets gång och
bidragit med stor ämneskunskap och värdefulla råd. Vi vill även tacka Betula-projektet för
tillåtelse att använda deras data vilket möjliggjort denna uppsats, det har också gjort hela
processen intressantare eftersom vi fått arbeta med verkligt data.
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1. Inledning
Mycket av det som observeras i verkligheten kan delas in i grupper, eller klasser, där själva
metoden som används kallas klassificeringsmetod. Klassificering innebär alltså en uppdelning
i separata klasser där ett objekt endast kan tillhöra en klass, till exempel sant eller falskt, en
person kan ha en sjukdom eller inte och så vidare. Klassificering kan även användas när det
finns mer än två klasser, till exempel blå, gröna eller bruna ögon. Klassificering är ett sätt att
förstå och förklara världen samt att prediktera klasstillhörighet för objekt, och att hitta
metoder som klarar av att göra denna indelning är därför av stort intresse. Från en statistisk
synvinkel kan klassificering beskrivas som ett sätt att prediktera klasstillhörighet för ett objekt
på ett systematiskt sätt till en av ett på förhand känt antal klasser (Breiman et al., 1984, s. 3).
Syftet med klassificering är således att hitta en metod som till så hög grad som möjligt
predikterar objekt till rätt klass, men syftet kan dessutom vara att hitta underliggande faktorer
som gör att ett objekt tillhör en viss klass (Breiman et al., 1984, s. 6). En klassificeringsmetod
brukar kallas för en klassificerare.
Hur går det att avgöra hur bra en klassificeringsmetod är och vilken klassificeringsmetod som
är bäst? Det mest uppenbara sättet att mäta prestationen för en klassificeringsmetod är genom
att mäta andelen klassificeringar som tilldelas rätt klass (Breiman, 2001, s. 204). För att få ett
rättvisande mått används extern validering, andelen korrekta klassificeringar undersöks då
med observationer som inte användes till att skatta modellen (James et al., 2015, s. 176). Med
tiden har många olika klassificeringsmetoder skapats och av alla dessa är det ingen metod
som genomgående visat sig vara bättre än övriga, beroende på situation kan olika metoder
prestera bäst när de klassificerar objekt (Van der Walt & Barnard, 2006). Ett problem är
därför att veta vilken metod som borde användas i en given situation.
Tre vanliga klassificerare är linjär diskriminantanalys (LDA), gradient tree boosting (GTB)
och support vector machines (SVM). I en empirisk studie av Fernández-Delgado et al. (2014)
på ett stort antal datamaterial presterade SVM generellt bättre än LDA. GTB presterade i sin
tur generellt något bättre än SVM i en studie av Zhang et al. (2017). Detta var dock
genomsnittliga resultat över många olika datamaterial, en metod kan således fortfarande
prestera bättre än en annan vid ett specifikt tillfälle även om den fungerar sämre vid ett annat.
Exempelvis fann Brown & Mues (2012) att SVM presterade bättre än LDA och GTB vid
balanserade klasser, men SVM presterade sämre när obalansen mellan klasserna blev större.
Balanserade klasser uppstår när antalet observationer är relativt jämnt fördelat mellan
klasserna, och ett datamaterial har därmed obalanserade klasser när observationerna är ojämnt
fördelade mellan klasserna. Utifrån dessa empiriska studier kan det urskiljas att det är svårt att
på förhand avgöra vilken metod som kommer generera bäst resultat vid klassificering.
Huruvida en individ kommer utveckla demens eller inte är ett område klassificering kan
tillämpas på. Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av hjärnskador där
Alzheimers är den mest kända och vanligast förekommande. Demens är kroniska sjukdomar
som successivt leder till funktionsnedsättningar, orsakar lidande för den sjuke och dess
anhöriga samt stora ekonomiska samhällskostnader. Symptomen för demens yttrar sig främst
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genom nedsatta kognitiva förmågor, till exempel försämrat minne. Demens uppfattas som en
ålderssjukdom men är inte en normal del av åldrandet utan en samling sjukdomar. (World
Health Organization [WHO], 2012)
Demens är en enorm utmaning för framtiden, inte minst för att största ökningen av demens
kommer att ske i låg- och medelinkomstländer, som också har sämre förmåga att hantera
sjukdomen än höginkomstländerna. I och med att fler människor lever längre kommer fler och
fler drabbas av någon demenssjukdom. Förutom lidande och försämrad livskvalitet för de
drabbade och deras anhöriga minskar även medellivslängden för alzheimersjuka med ungefär
sju år. (WHO, 2012)
2012 beräknades antalet demenssjuka i Sverige vara 158 000 och samhällskostnaden för dessa
beräknades vara 63 miljarder kronor. (Socialstyrelsen, 2014, s. 9) Andelen demenssjuka
globalt över 60 år är 5–7 % vilket 2010 motsvarade ungefär 36 miljoner sjuka och
kostnaderna för dessa till beräknades vara 604 miljarder dollar (WHO, 2012, s. 2). Demens är
alltså ett stort globalt problem som det ännu inte finns något botemedel för. Det finns vissa så
kallade bromsmediciner som minskar symtomen av demens, men som inte botar själva
sjukdomen. Möjligheterna att förhindra framskridning av demens ökar genom framsteg inom
behandlingar, därför ökar också vikten av att tidigt kunna diagnostisera demens (Boraxbekk et
al., 2015, s. 192). Hög ålder, låg utbildning, och genen APOE4 är kända prediktorer för
demens (Boraxbekk et al., 2015, s. 196; WHO, 2012, s. 29). Vidare fick Bäckman et al.
(2001) i en studie resultat som visar att det episodiska minnet kan försämras innan en person
har en klinisk demenssjukdom, i genomsnitt försämrades det mer än sex år innan
sjukdomsutbrottet. Boraxbekk et al. (2015) visade att det går att identifiera riskfaktorer redan
tio år innan sjukdomsutbrott, dessa riskfaktorer var kopplade till det episodiska minnet. Det
undersöktes dock inte hur bra dessa riskfaktorer är för att klassificera vilka individer som
utvecklar demens. Det kan därför vara av intresse att med hjälp av olika faktorer som antas
vara sammankopplade med demens försöka prediktera om en individ kommer utveckla en
demenssjukdom i framtiden genom klassificering.
Betula är en studie som syftar till att studera hur minne och hälsa utvecklas i hög ålder, att
kartlägga tidiga kognitiva tecken och biologiska markörer för demens samt att bestämma
vilka de kritiska faktorerna för det goda åldrandet är. Studien startade 1988 i Umeå och
pågick fram till 2014. Betula är speciell på det sättet att deltagarna är slumpmässigt utvalda
från befolkningsregistret och att dom följts under så pass lång tid som 25 år.
Undersökningarna har skett inom tre områden, biologiska tester såsom DNA,
hjärnavbildningar med magnetkamera samt kognitiva- och hälsotester. Den del av
datamaterialet som används i denna uppsats är främst kognitiva data i form av minnestester
och beskrivs utförligare under rubriken data. Betula är för övrigt det latinska ordet för björk.
(Umeå Universitet, u.å.)
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1.1 Syfte
I en tidigare studie visade Boraxbekk et al. (2015) med hjälp av multinomial logistisk
regression och data från Betula-studien att det finns ett samband mellan försämrat episodiskt
minne och demens, de försökte dock aldrig prediktera demens med hjälp av klassificering.
Syftet med denna studie är därför att jämföra klassificeringsmetoderna LDA, GTB och SVM
på data från Betula-studien och avgöra om någon av metoderna är bättre på att prediktera
demens än de övriga.
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2. Datamaterial
Datamaterialet kommer från Betula-studien och är uppdelat i tre urvalsgrupper, S1, S2 och
S3, där varje urvalsgrupp består av 1000 personer fördelade på 10 kohorter med 100 personer
i varje kohort. För S1 och S2 består första kohorten av personer som är 35 år, andra 40, tredje
45 och så vidare upp till sista kohorten som består av personer som är 80 år. För S3 består
första kohorten av personer som är 40 år, andra 45 år och så vidare till sista gruppen som är
85 år. S1 inkluderades i studien 1988 medans S2 och S3 inkluderades 1993. Datamaterialet
som vi använder har samlats in vid tre tillfällen, 1988–1990 (T1), 1993–1995 (T2) samt
1993–1995 (T3). Demensuppföljning skedde vid fem tillfällen med ett intervall på fem år,
från 1988–1990 (T1) till 2008–2010 (T5). Vid dessa tillfällen undersöktes det huruvida
personerna hade utvecklat klinisk demens. Samtliga personer som ingår i studien är
slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret och vid studiens start hemmahörande i Umeå.
Se Tabell 1. (Nilsson et al., 2004)
Tabell 1. Inklusionsinformation för Betula-studien.
Urval

År

Ålder

S1

1988

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

S2

1993

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

S3

1993

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Av de 15 förklarande variablerna som ingår är 13 stycken kontinuerliga: utbildningsnivå i
antal år, ålder vid inkludering i studien samt 11 stycken kognitiva tester. Två variabler är
binära: kön och APOE4. Förklaringsvariablerna finns i Tabell 2. Responsvariabeln består av
tre klasser. Ingen demens (K1), demens 11–21 år efter inkludering (K2) samt demens 1–10 år
efter inkludering i studien (K3).
Tabell 2. Sammanfattande information för förklaringsvariabler.
Variabel Observerat Min Medel(sd) Observerat Max
SPTB
0
8.2(3.2)
16
Kvinnor
SPTCRC
0
9.6(2.8)
16
Män
VTB
0
4.5(2.7)
16
APOE4
VTCRC
0
5.9(3.3)
16
Ej APOE4
PROSP
1
3(1.1)
4
SRB
1
21.3(5.4)
30
MMSE
17
27.7(1.9)
30
FLUA
0
10.8(4.8)
33
FLU5M
0
5.3(3.1)
20
FLUPB
0
4.6(2.3)
16
BLOCK
0
25.5(10))
51
Ålder
35
59.1(1.2)
85
Utbildning
(antal år)
1
9.6(4.1)
30
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Antal
1526
1247
792
1885

2.1 Minnestester
Som tidigare nämnts har studier visat att kognitiva förmågor kan försämras innan en person
utvecklat demens. Resultat från elva olika minnestest används i denna uppsats för att försöka
prediktera demens. De olika minnestesterna beskrivs kortfattat nedan.
2.1.1 Prospektivt minne
PROSP. Detta test används för att bedöma huruvida deltagarna kom ihåg att påminna
testledaren om en uppgift som gavs i början av testsessionen. Om de misslyckades med att
påminna testledaren gavs subtila påminnelser om denna uppgift i två steg.
2.1.2 Episodiskt minne
Deltagarna uppmanades att memorera två listor med 16 korta meningar (till exempel "lyfta
pennan"). Varje mening visades på ett indexkort i åtta sekunder. För en av listorna utförde
deltagarna uppgiften som stod på kortet, men inte för den andra listan. Dessa uppgifter kallas
memorering av meningar med utförande (SPTB) och memorering av meningar utan utförande
(VTB). Sedan följde ett test med stödd återgivning av substantiven som presenteras i var och
en av de två listorna. Stödd återgivning kan exempelvis vara att du få en lista med parvisa
objekt, du får sedan höra ett av de parvisa objekten och ska sedan återge det andra objektet.
Detta gav ytterligare två tester av det episodiska minnet: Stödd återgivning för meningar som
ursprungligen lärdes med utförande (SPTCRC) och för meningar som ursprungligen lärdes
utan utförande (VTCRC).
2.1.3 Ordflöde: Semantiskt minne med tidskrav
Först blev deltagarna ombedda att lista så många ord som möjligt som börjar med bokstaven
"A" på en minut (FLUA). Därefter uppmanades de att lista så många ord med fem bokstäver
som började med början bokstaven "M" som möjligt på en minut (FLU5M). I den sista
uppgiften blev deltagarna ombedda att lista så många yrken som börjar med bokstaven "B"
som möjligt på en minut (FLUPB).
2.1.4 Visuospatialminne: Blockdesign
BLOCK. Deltagarna blev ombedda att placera röda och vita block så att blocken matchade ett
mönster som visas på en bild.
2.1.5 Ordförråd, Semantiskt minne
SRB. Deltagarna fick en lista med 30 målord, tillsammans med ytterligare fem ord för varje
målord. Uppgiften var att ange vilket av de fem orden som var synonym med målordet
2.1.6 Mini-Mental State Examination
MMSE är ett screeningstest för kognitiv dysfunktion. Detta test bedömer orientering i tid och
rum, korttidsminne, episodiskt långsiktigt minne, subtraktion, förmåga att konstruera och
språkförmåga. Maximal poäng i detta test är 30; ett resultat under 24 poäng anses allmänt som
en indikation på kognitiv dysfunktion.
Samtliga variabler finns utförligt beskrivna av Nilsson et al. (1997).
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2.2 Bortfallshantering
Det finns 227 individbortfall samt 103 individer med partiella bortfall. Individbortfallen
kommer bland annat från personer som flyttat från Umeå, äldre personer som inte orkar med
att genomföra testerna eller avlidna personer. Vi har inte möjlighet att avgöra vilka
individbortfall som är systematiska och vilka som är slumpmässiga och kommer därför
behandla samtliga individbortfall som slumpmässiga. Det är möjligt att en del individbortfall
är systematiska, exempelvis hög ålder, och att det innebär en risk för bias. Partiellt bortfall per
förklaringsvariabel visas i Tabell 3 där vissa individer har bortfall på flera av variablerna.
Bortfallen av APOE4 är svåra att ersätta eftersom det inte är rimligt att anta att APOE4 beror
av de andra förklaringsvariablerna samt att den är binär vilket försvårar ersättning ytterligare.
Eftersom 96 av de 103 individer med partiella bortfall saknar värde för APOE4 har vi valt att
inte ersätta värden för partiella bortfall utan plockar istället bort dessa individer från
undersökningen helt. Därför saknas 150 individer från S1, 77 individer från S2 och 103
individer från S3, vilket betyder att totalt 330 individer saknas.
Tabell 3. Partiellt bortfall för förklaringsvariablerna.
Variabel APOE4 Utbild. SPTB SPTCRC VTCRC PROSP SRB MMSE FLUA FLU5M FLUPB BLOCK
Bortfall

96

35

1

3

2

8

1

1

1

2

1

3

2.3 Tre olika datamaterial
Vi har utifrån Betula-datat skapat tre olika datamaterial: D1, D2, och D3. De är alltså olika
versioner av det ursprungliga datamaterialet. Varje datamaterial har skapats utifrån ett
specifikt syfte vilket förklaras nedan.
D1 består av alla observationer, dvs S1, S2, och S3, men endast minnestester används som
förklaringsvariabler. Eftersom det redan är känt att flera av de andra variablerna (exempelvis
ålder och APOE4) har ett samband med utveckling av demens testar D1 om det går att
prediktera demens endast med hjälp av minnestester. Eftersom endast minnestest används är
bortfallet mindre än vad som nämndes tidigare, främst på grund av att APOE4 inte är med. D1
innehåller 2760 observationer.
D2 består precis som D1 av alla observationer, men här finns samtliga förklaringsvariabler
inkluderade. Antalet observationer efter bortfall är därför 2670. Eftersom flera variabler som
redan visats ha ett samband med demens är inkluderade, vilka inte var inkluderade i D1, bör
D2 resultera i bättre prediktioner.
D3 består av S1 samt alla förklaringsvariabler. D3 innehåller 850 observationer. Individer
som inkluderats i Betula-studien vid S1 har, från tidpunkten detta data är, haft 21 år på sig att
utveckla demens. Individer från S2 och S3 inkluderades fem år efter S1 och har därför endast
haft 16 år på sig att utveckla demens. Detta gör att individer från S2 och S3 som utvecklar
demens 17–21 år efter inkludering hamnar i klass K1 när de egentligen tillhör klass K2.
Möjligheten finns att detta påverkar prediktionerna negativt och det är därför D3 skapats där
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detta problem inte existerar. Av denna anledning används även urvalsgrupp som
dummyvariabel i D1 och D2, för att försöka justera för detta problem.
I Tabell 4 finns information om antalet observationer i varje klass och antalet observationer i
varje urvalsgrupp för alla datamaterial. Det finns obalans inom klasserna där K1 är i stor
majoritet.
Tabell 4. De skapade datamaterialen D1, D2, och D3.
D1
Urval K1
K2
S1
804
65
S2
825
19
S3
779
25
2408 109

D2
K3
N
65 934
84 928
94 898
243 2760

D3

Urval K1
K2
S1
730 61
S2
820 19
S3
778 25
2328 105
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K3
N
59 850
84 923
94 897
237 2670

Urval K1
S1
730

K2
61

K3
59

N
850

3. Teori
Kapitlet inleder med en övergripande bild av klassificering för att sedan behandla
klassificeringsmetoderna LDA, GTB och SVM. Kapitlet avslutas med en genomgång över hur
jämförelsen mellan metoderna kommer ske samt hur vi väljer ett antal olika parametrar
tillhörande de olika metoderna.

3.1 Klassificering
Det huvudsakliga syftet med klassificering är att placera ett objekt i en av klasser.
Klassificeringen av baseras på en beslutsregel,
, vars värde beror på de förklarande
variablerna
(Friedman, 1989, s. 165). Olika klassificeringsmetoder har
olika restriktioner och antaganden om
, men samtliga försöker skapa en beslutsregel som
predikterar klasstillhörighet så bra som möjligt. Vanligtvis skapas
med hjälp av en så
kallad kostnadsfunktion. Kostnadsfunktioner är generellt konstruerade så att de straffar
felklassificeringar mer än de straffar korrekta klassificeringar. Beslutsregeln
konstrueras
därför genom att försöka minimera kostnadsfunktionen, givet övriga antaganden och
restriktioner som görs. En vanlig kostnadsfunktion är att ge korrekta klassificeringar värdet 0
och felaktiga värdet 1. (James et al., 2015, s. 18–20)
skattas med hjälp av observationer
där klasstillhörighet är känd, dessa observationer kallas för träningsdata (James et al., 2015, s.
21).
Den optimala klassificeraren, om alla felklassificeringar i kostnadsfunktionen har samma
kostnad, kallas för Bayes classifier. Den klassificerar objekt till den klass som det är högst
betingad sannolikhet att objektet tillhör givet . Med andra ord bör vi tilldela en
testobservation med prediktor till klassen för vilken
är störst, där
responsvariabeln antar värden i mängden
beroende på vilken klass en
observation tillhör.k
Detta gör att Bayes classifier har den lägsta förväntade felklassificeringsandelen som är
möjlig. (James et al., 2015, s. 37) Detta är en statistisk utgångspunkt för klassificering och det
förutsätter att klassificeringsproblemet går att uttrycka i termer av betingade sannolikheter.
Många klassificeringsmetoder försöker skatta dessa sannolikheter och på så sätt komma nära
denna optimala klassificering. I verkligheten kan det dock vara svårt, om inte omöjligt, att
beräkna dessa sannolikheter och det finns därför metoder som angriper problemet från andra
sätt. (Duda et al., 2000, s. 20) LDA är en metod som försöker approximera Bayes classifier
genom att anta en fördelning för förklaringsvariablerna (James et al., 2015, s. 439). GTB och
SVM däremot är metoder som inte utgår från Bayes classifier för att approximera
klasstillhörighet.

3.2 Linjär Diskriminantanalys
LDA är en klassificeringsmetod som kan användas när responsvariabeln är indelad i två eller
fler klasser. LDA försöker approximera Bayes classifier vilken utgår från Bayes sats
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(1)
där,
= sannolikheten att en observation tillhör klass givet ,
= täthetsfunktionen för i klass ,
= apriorisannolikheten att ett slumpmässigt utvalt objekt tillhör klass . (Hastie et al.,
2013, s. 108)
LDA är således en metod som försöker estimera parametrarna i
. Om observationer
kommer från ett slumpmässigt stickprov kan apriorisannolikheterna, , skattas med andelen
av respektive klass i stickprovet (Friedman, 1989, s. 165). Vid LDA antas
följa en
multivariat normalfördelning med en identisk kovariansmatris inom alla klasser

där
där

är en vektor med väntevärden för i klass och estimeras genom
är det totala antalet observationer i klass . är kovariansmatrisen för alla

och estimeras genom
och

, där

,
grupper

är det totala antalet observationer

är determinanten för kovariansmatrisen. (Hastie et al., 2013, s. 108)

Vid LDA klassificeras en observation till den klass som har störst sannolikhet i (1). Vid fallet
med identiska kovariansmatriser kan detta skrivas som en diskriminantfunktion där båda sidor
i (1) har logaritmerats samt förenklats eftersom normaliseringsfaktorerna och den kvadratiska
delen i exponenterna går att förkorta bort,
(2)

En observation tilldelas den klass som ger störst värde på
i (2). Dessa
diskriminantfunktioner skapar beslutsgränser, klassificeringen avgörs utifrån vilken sida av
denna gräns en observation hamnar på. Beslutsgränsen definieras som området där
sannolikheten att en observation tillhör två olika klasser är lika, alltså
.
Eftersom identiska kovariansmatriser antas är dessa beslutgränser linjära i , dvs. vid två
förklaringsvariabler en linje, vid tre förklaringsvariabler ett plan och vid
förklaringsvariabler ett ( -1)-dimensionellt hyperplan. På detta sätt klassificerar LDA en
observation till den klass som det är störst sannolikhet att den tillhör utifrån de antaganden
som har gjorts. (Hastie et al., 2013, s. 108–109)
Om fördelningsantagandena är uppfyllda och korrekta uppskattningar för parametrarna i
estimeras resulterar LDA i den bästa klassificeringen som är möjlig, detta är dock sällan
fallet. Om de klassbetingade täthetsfunktionerna däremot är approximativt normalfördelade
och tillräckligt väl separerade för att kunna urskilja dem från varandra kan LDA ändå
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förväntas prestera bra (Friedman, 1989, s. 166). LDA presterar också ofta bra jämfört med
andra klassificerare när de antaganden som görs är felaktiga, åtminstone i situationer med ett
litet antal observationer. Det beror troligtvis på att komplicerade beslutsgränser är svåra att
uppskatta och LDA då kan vinna gentemot andra metoder med dess stabila gränser. Om
kovariansmatriser däremot skiljer sig mycket åt kan det leda till att LDA får hög bias. (Hastie
et al., 2013, s. 111) Alltså, LDA har generellt högre bias vid komplicerade beslutsgränser men
också lägre varians jämfört med andra mer komplicerade klassificerare. Kön och APOE4 är
binära variabler och uppfyller därmed inte kravet på normalfördelning, men eftersom LDA
anses vara relativt robust även om antagandena inte är uppfyllda och vi vill ha samma
variabler för alla metoder har vi valt att behålla dom. (Hastie et al., 2013, s. 128)
En svaghet hos LDA jämfört med vissa andra klassificeringsmetoder är att
förklaringsvariabler som inte påverkar vilken klass en observation tillhör inte plockas bort ur
diskriminantfunktionen. Det kan således leda till en större varians för de olika
beslutsgränserna. (Micha, 1996, s. 214)

3.3 Gradient Tree Boosting
GTB är en klassificeringsmetod som tillämpar boosting på klassificeringsträd. Avsnittet inleds
därför med en genomgång av klassificeringsträd och boosting, och avslutas med en
beskrivning av GTB.

3.3.1 Klassificeringsträd
Ett sätt att utföra prediktion är genom trädbaserade metoder, klassificeringsträd används om
responsvariabeln är kategorisk och regressionsträd används om responsvariabeln är
kontinuerlig. Klassificeringsträd delar upp utfallsrummet, det vektorrum som spänns upp av
förklaringsvariablerna, i olika regioner. Inom varje region används sedan en funktion för att
bestämma klasstillhörigheten, vanligtvis används en funktion som tilldelar en ny observation
den klass som majoriteten av de observationerna som använts för att skatta modellen hade
inom den regionen. (Hastie et al., 2013, s. 305–309)
En vanlig och populär trädbaserad metodologi är classification and regression trees (CART).
Metoden är ett generellt tillvägagångssätt för att skapa olika sorters träd (Duda et al., 2000, s.
396). CART startar med alla observationer indelade i en och samma region. Regionen delas
sedan vid ett specifikt värde på en av förklaringsvariablerna. Trädet får då två grenar och
utfallsrummet får två regioner, vilken region en observation tillhör beror på om den har ett
större eller mindre värde än det som förklaringsvariabeln delades vid. En ny binär delning
genomförs sedan på en av regionerna. Denna delning genomförs givet att den första delningen
redan är gjord, och det är alltså endast en av grenarna som delas till ytterligare två, och trädet
har då tre grenar och det finns tre olika regioner. På samma sätt kan ytterligare binära
delningar genomföras, varje delning sker då givet alla tidigare delningar. (Duda et al., 2000, s.
397) I ett träd bildar varje delning två noder. Om en nod inte delas igen är det en slutnod och
varje slutnod bildar en egen region. Om en nod däremot genomgår ytterligare delningar kallas
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det för en intern nod, interna noder skapar inte en egen region. Se Figur 1. (James et al., 2015,
s. 305)

Figur 1. Vänster. Ett klassificeringsträd med två variabler,

och
samt två specifika värden,
där trädet delas och tre resulterande slutnoder/regioner. Höger. Slutregionerna utan trädstruktur.

och

,

För att välja vilken delning som ska genomföras brukar mått på trädets “renhet” (purity)
användas, dessa mått är varianter av förlustfunktioner. Ett vanligt renhetsmått vid
klassificeringsträd är

där
är andelen observationer i region som tillhör klass . Gini index antar små värden
när
är nära noll eller ett, ett träd är därför renare desto mindre värdet på Gini index är.
(James et al., 2015, s. 312) Delningar genomförs alltså så att det valda renhetsmåttet
minimeras. Varje delning kan därför beskrivas som en lokal optimering och det innebär att det
slutgiltiga trädet inte nödvändigtvis är det bästa möjliga (Duda et al., 2000, s. 400). Det är
dock ofta inte möjligt att beräkna bästa möjliga träd, varför metoder som endast försöker hitta
den största förbättringen i nästa delning används (Hastie et al., 2013, s. 307).
Formellt kan ett klassificeringsträd uttryckas som

där

,

är region , och

är en konstant.

Följande argument minimeras för att hitta , där
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är en förlustfunktion,

Givet regionerna sätts till den klass som oftast förekommer i regionen och är alltså lätt att
hitta. Det är dock svårt att hitta regionerna, , och oftast används approximativa lösningar.
(Hastie et al., 2013, s. 356)
3.3.2 Boosting
Boosting är en metod som försöker förbättra träffsäkerheten för metoder som predikterar
genom en algoritm, exempelvis klassificeringsträd. Vanligtvis fungerar boosting genom att
först skapa en "svag" klassificerare som presterar något bättre än en ren gissning. Ytterligare
klassificerare skapas sedan sekventiellt där observationer som klassificerades fel i föregående
iteration får en större vikt vid nästkommande iteration. En sammanslagning av dessa
klassificerare används i slutet för att prediktera klasstillhörighet. Alltså, många “svaga”
klassificerare adderas stegvis för att skapa en “stark” klassificerare. Prediktionsförmågan sägs
vara boosted. (Duda et al., 2000, s. 476)
Boosting summerar därför

stycken klassificeringsträd

(3)
Boosting kan således ses som en additiv metod där flera basfunktioners effekt adderas. En
basfunktion är en underliggande transformation av . I detta fall är de enskilda
klassificeringsträden,
, basfunktionerna. (Hastie et al., 2013, s. 341) Klassificering
av en ny observation genom
sker sedan vanligtvis genom att klassificera observationen
till den klass som flest av de enskilda träden klassificerade observationen till (Hastie et al.,
2013, s. 338).

3.3.3 GTB
En boostingmetod som approximerar klassificeringsträd är GTB, metoden beskrivs i Algoritm
1. Vid GTB och klassificering av flera klasser är multinomial deviance en vanlig
förlustfunktion att använda, och istället för är den en funktion av

som betecknar sannolikheten att en observation tillhör klass givet , och
som skapas för klass vid GTB. Multinomial deviance uttrycks som

är här trädet

där responsvariabeln antar värden i mängden
beroende på vilken klass
en observation tillhör. En grundförutsättning för varje förlustfunktion är att den straffar
felklassificeringar mer än den straffar korrekta klassificeringar. Multinomial deviance
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uppfyller detta krav eftersom den första delen i uttrycket är störst för korrekta klassificeringar
och den delen multipliceras med ett minustecken. (Hastie et al., 2013, s. 347–349)
GTB är en iterativ metod som för varje iteration försöker få sannolikheterna
att närma
sig ett när tillhör klass och närma sig noll annars. GTB skattar ett enskilt träd för varje
klass som uppdateras vid varje iteration , och det är föregående iterations träd som
används för att beräkna sannolikheterna
.
Efter iterationer erhålls
, som är träd adderade tillsammans. Vid GTB
predikterar dock inte de enskilda träden klasstillhörighet utan istället indikerar större värden
på
större sannolikhet att tillhör klass .

Algoritm 1. Gradient Tree Boosting för K klasser (Hastie et al., 2013, s. 387).
1.

å

2. För
(a)
(b) För
i. Beräkna
ii. Skatta ett regressionsträd till målen
vilket ger regioner
iii. Beräkna
iv. Uppdatera
3. Producera

Algoritm 1 startar med att
är satt till noll oavsett värde på för alla . Sannolikheten
att en observation tillhör klass beräknas sedan i steg 2(a), där
är en symmetrisk
logistisk transformering vilket ger sannolikheter mellan noll och ett.
Gradienten för förlustfunktionen multinomial deviance är
vilken beräknas i steg 2(b)i,
där är det totala antalet iterationer. Gradienten används för att estimera regionera
och
konstanterna
, alltså
. (Hastie et al., 2013, s. 359–360)
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I steg 2(b)ii introduceras träd, ett för varje klass, vid varje iteration med
som
responsvariabler. Vid iteration har vart och ett av dessa träd
slutnoder med motsvarande
regioner
.
Steg 2(b)iii beräknar sedan med vilka vikter träden ska uppdateras, där summan av
summerar till noll. Vikterna
har störst absolut värde för korrekta klassificeringar när
är nära noll och för felaktiga klassificeringar när
är nära ett, alltså får
observationer där beräknad sannolikhet är långt ifrån sann klasstillhörighet störst vikter.
Steg 2(b)iv uppdaterar sedan träden från föregående iteration. Detta resulterar i nya
sannolikheter och genom att upprepa denna process gånger närmar sig
noll för både
korrekta och felaktiga klassificeringar. Efter att denna process genomförts gånger skapas
de slutgiltiga olika träden som samtliga innehåller basfunktioner, vilka kan klassificera
nya observationer till den klass det är störst sannolikhet de tillhör utifrån dessa träd.
Sannolikheten beräknas precis som i steg 2(a).
Antalet iterationer, antalet regioner, och en eventuell krympningsparameter behöver
bestämmas i Algoritm 1. För varje iteration, , som genomförs minskar generellt antalet
felklassificeringar på träningsdata. Stort antal iterationer ökar risken för överanpassning, dock
sker överanpassningen generellt väldigt långsamt (James et al., 2015, s. 322). Optimalt antal
iterationer kan estimeras genom korsvalidering.
Antalet regioner vid varje iteration sätts ofta till att vara konstant, alltså
vid varje
iteration. Eftersom varje delning i ett träd sker givet föregående delningar kan nya delningar
ses som interaktioner mellan förklaringsvariabler. Vid slutregioner tillåts därför ett träd ha
maximalt -1 interaktioner. Att låta antalet slutregioner vara mellan fyra och åtta är ofta ett
bra val där olika val inom detta intervall ofta inte har någon stor påverkan. (Hastie et al.,
2013, s. 362–363)
I steg 2(b)iv i Algoritm 1 kan en krympningsparameter, , multipliceras med
. Detta
minskar
och således hur mycket träden förändras. Ett litet leder till en långsam
förbättring av
och därför blir optimala antalet iterationer större (Friedman, 2001, s. 13).
Empiriskt har det visats att små värden på ofta är bäst, efter
är oftast
förbättringen marginell dock (Friedman, 2001, s. 14).
Vid genomförandet av GTB görs inga hypotestest för att undersöka om förklaringsvariabler
har ett signifikant samband med responsvariabeln. Istället används ett annat mått, relativ
influens, som mäter hur viktig en förklaringsvariabel är i avseende på att förklara
responsvariabeln jämfört med övriga förklaringsvariabler. Den relativa influensen i kvadrat
för förklaringsvariabel
definieras som
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där

och där är förbättringen i MSE av den genomförda delningen och
är sant för den
variabel som har delats vid nod . För att få fram den totala relativa influensen för variabel
tas ett genomsnitt över alla klasser

Den relativa influensen indikerar vilka förklaringsvariabler som är viktigast vid
klassificeringen av objekten. (Hastie et al., 2013, s. 368)

3.4 Support Vector Machines
SVM har sin grund i hyperplan och klassificeraren support vector classifier (SVC), avsnittet
inleds därför med en genomgång av dessa koncept. Avslutningsvis presenteras SVM.
3.4.1 Maximal Margin Hyperplane och Support Vector Classifier
Idén bakom SVM är att dela upp utfallsrummet för
i två delar med hjälp
av ett hyperplan. Vid två dimensioner är hyperplanet en linje, vid tre dimensioner ett plan och
vid högre dimensioner kallas det hyperplan (James et al., 2015, s. 338) En klassificerare kan
således skapas där klasstillhörigheten beror på vilken sida av hyperplanet en observation
befinner sig. Det är likt hur LDA genomför klassificering, där skapas dock hyperplan under
vissa antaganden, exempelvis normalfördelning, till skillnad från SVM som inte gör något
antagande om någon underliggande fördelning. I en situation med två klasser, där det är
möjligt att perfekt separera klasserna från varandra, kan ett hyperplan som är en perfekt
klassificerare skapas. I det fallet finns det dock oändligt många hyperplan som perfekt
separerar klasserna. En metod för att välja vilket hyperplan som ska användas behövs därför.
Ett naturligt val är det som kallas maximal margin hyperplane (MMH), vilket är det hyperplan
som har längst avstånd till observationerna när det ortogonala avståndet mäts. Genom att
skapa två supporthyperplan som är parallella med MMH och tangerar de observationer som är
närmast MMH uppstår ett område som kallas marginal (margin), det är alltså denna marginal
som ska maximeras. Supportvektorer är de vektorer vars ortogonala avstånd till hyperplanet
motsvarar marginalens bredd. Se Figur 2. (James et al., 2015, s. 341)
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Figur 2. Maximal margin hyperplane. Visar det perfekt separerbara fallet för två klasser. Det optimala
hyperplanet är den grova svarta linjen, de grå linjerna är ej optimala hyperplan, de smala svarta linjerna är
supporthyperplan som definierar marginalen M och den maximala marginalen är avståndet mellan
supporthyperplanen. Supportvektorerna är de observationer som används för att skapa hyperplanen.

Hyperplanet som skapas genom att maximera marginalen kan påverkas mycket av enskilda
observationer. Dessutom måste klasserna gå att separera perfekt för att ett sådant hyperplan
över huvud taget ska vara möjligt att konstruera. Ett mer robust alternativ som fungerar när
klasserna inte är perfekt separerade är SVC. Ett sådant hyperplan skapas på liknande sätt som
MMH men här tillåts vissa observationer vara på fel sida av marginalen, M. Se Figur 3.
(James et al., 2015, s. 345)
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Figur 3. Support vector classifier. Fallet med ej perfekt separerbara klasser. Olika avstånd för εi i relation till
marginaler och hyperplan visas. Desto längre ifrån marginalen en observation är desto större är εi, givet att
observationen är på fel sida marginalen.

Ett ( -1)-dimensionellt hyperplan definieras genom

Hyperplanet i SVC skapas genom att maximera bredden på marginalen M

givet att

(3)

där
och anger klasstillhörighet, är en observations ortogonala avstånd till
marginalen men endast för de observationer som är på fel sida marginalen, därför är
om observationen är på rätt sida marginalen,
om observationen är på fel sida
marginalen men rätt sida hyperplanet och
om observationen är på fel sida hyperplanet.
Kostnadsparametern är icke-negativ och styr hur många observationer som tillåts vara på
fel sida marginalen. Genom att variera storleken på görs en avvägning mellan bias och
varians. Ett litet använder få observationer för att bestämma hyperplanets placering vilket
ger en smal marginal med låg bias men hög varians. Ett stort å andra sidan ger motsatt
resultat, en bred marginal med stor bias men låg varians. Om maximering av marginalen sker
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som beskrivet ovan är det endast observationer som ligger på marginalen eller på fel sida av
marginalen som påverkar utformningen av hyperplanet och det är alltså dem som kallas
supportvektorer. Att endast supportvektorer påverkar utformningen av hyperplanet gör
klassificeringen robust i det avseende att outliers och observationer långt från hyperplanet inte
påverkar klassificeringen, under förutsättning att inte alltför många supportvektorer används.
Detta är i motsats till exempelvis LDA som skapar beslutsgränser som beror på alla
observationer. (James et al., 2015, s. 345–347)
För att lösa optimeringsproblemet (3) används Lagrange-multiplikatorer, se avsnitt 12.2 i
Elements of Statistical Learning för utförlig beskrivning (Hastie et al., 2013, s. 417). Där visas
att klassificeraren SVC kan uttryckas som

(4)

där det finns parametrar , i
, en per träningsobservation. För att skatta
parametrarna
och , behövs
inre produkter
, det vill säga alla par av
träningsobservationer. (James et al., 2015, s. 351). Inre produkten är ett sätt att kvantifiera
relationen mellan vektorer och definieras som

I lösningen till (3) tillkommer

och där är

en funktion av

Att inre produkten används leder till att SVC skapar en linjär beslutsgräns, i nästa avsnitt
förklaras hur beslutsgränsen kan transformeras till att bli icke-linjär.

3.4.2 SVM
SVM är en vidareutveckling av SVC där en kärna (kernel) används istället för inre produkten
vilket vanligtvis leder till icke-linjära beslutsgränser eftersom kärnor utökar utfallsrummet till
högre dimensioner där sedan hyperplanet skapas. En kärna,
, är en funktion som
kvantifierar likheten mellan två observationsvektorer och det är en generalisering av inre
produkten. (James et al., 2015, s. 352)
Eftersom SVM utgår från SVC är det samma optimeringsproblem som behöver lösas, alltså
(3). Klassificeraren SVM kan uttryckas som
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(5)

Observera att för att utvärdera funktionen
i (5) kvantifieras likheten mellan den nya
observationen och var och en av träningsobservationerna . Det går emellertid att bevisa att
endast för supportvektorerna, vilket innebär att det endast är dessa som behöver tas i
beaktning. (James et al., 2015, s. 351) Detta innebär att betydligt färre beräkningar behöver
utföras. Så om är mängden av alla supportvektorer kan vi skriva om (5) som

Eftersom en observation klassificeras beroende på vilken sida av hyperplanet den hamnar är
beslutsregeln för SVM

Kärnorna leder till att hyperplan skapas i ett utökat utfallsrum för . I det utökade rummet är
beslutsgränsen linjär, men i det ursprungliga utfallsrummet för blir beslutsgränsen ickelinjär eftersom besultsgränsen vanligtvis är icke-linjär i de ursprungliga variablerna. Figur 4
visar exempel på olika kärnor.
Vanliga val av kärnor vid SVM är:
Polynom av grad d:
Radial basfunktion:

,
,

där är en positiv konstant. För både polynom kärna och radial kärna behöver väljas. Vid
polynom kärna behöver även polynomets grad väljas. Dessa parametrar kan väljas genom
korsvalidering. (James et al., 2015, s. 352–353)

Figur 4. Vänster: Exempel på linjär-, polynomisk-, och radial kärna. Höger: Transformation med en kärna
SVM är i grunden en metod när responsvariabeln består av två klasser. Det går dock att utöka
till fler klasser, en sådan utökning är en-mot-en metoden. Om det finns >2 klasser fungerar
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en-mot-en metoden genom att skapa
olika SVM:s, där varje SVM jämför två olika
klasser. En testobservation klassificeras av varje SVM och klassificeras sedan till den klass
som den tilldelats flest gånger av de
klassificerarna. (James et al., 2015, s. 356)
En annan metod som omvandlar klassificering av flera klasser till klassificering av två klasser
är en-mot-alla metoden. Då skattas stycken SVM:s, vid varje SVM jämförs en klass mot
resterande -1 klasser som då betraktas som om de tillhör samma klass. stycken SVM:s
skattas således och en testobservation klassificeras enligt alla SVM:s. Den slutgiltiga
klassificeringen bestäms genom att observationen klassificeras till den klass som gav störst
värde på
. Detta under förutsättningen att hyperplanet skapas så att den enskilda klassen
kodats som positiv och övriga som negativa. (James et al., 2015, s. 356)
I en studie av Allewin et al. (2000) presterade en-mot-en metoden bättre än en-mot-alla. Hsu
& Lin (2002) kunde i deras studie inte hitta någon signifikant skillnad mellan metoderna,
dock var en-mot-en metoden effektivare i sina beräkningar. Detta trots att fler SVM:s skattas i
en-mot-en metoden, men varje SVM använder där färre observationer eftersom endast två
klasser jämförs. Vi kommer använda oss av en-mot-en metoden vid utförandet av prediktioner
via SVM.

3.5 Träningsdata och testfel
Vid klassificering används ofta andelen korrekta klassificeringar som mått för att bedöma hur
bra en statistisk modell presterar på ett specifikt datamaterial. Ett vanligt tillvägagångssätt är
att dela upp datamaterialet i två delar: träningsdata och testdata (James et al., 2015, s. 176).
Träningsdata används för att skatta modellen och testdata används för att utvärdera modellen.
Träningsfelet, vilket är andelen inkorrekta klassificeringar på träningsdata, är generellt lägre
än vad det förväntade felet på ny data är. Om modellen utvärderas på samma data som
modellen skattas med uppstår därför bias. Träningsfel är därför oftast inte av något större
intresse. Istället kan den skattade modellen utvärderas på testdelen vilket resulterar i ett
testfel. Testfel är andelen inkorrekta klassificeringar på testdata. Det är detta testfel som
vanligtvis används som mått på hur bra modellen presterar och det är också testfelet vi
använder i denna uppsats för att jämföra hur bra de olika statistiska metoderna presterar.
Desto lägre testfel desto bättre kan metoden anses fungera. Eller omvänt, desto högre andel
korrekta klassificeringar desto bättre. Vi delar upp varje datamaterial i cirka 75 %
träningsdata och 25 % testdata, uppdelningen sker slumpmässigt.

3.6 Korsvalidering och val av parametrar
För de olika klassificeringsmetoderna behöver ett antal parametrar väljas manuellt. Vid GTB
är det antalet iterationer, antalet regioner samt en krympningsparameter som behöver
bestämmas. Vid SVM bestäms en kostnadsparameter och en krympningsparameter samt om
en polynomisk kärna används även grad på polynomet.
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Värdet på dessa parametrar kan bestämmas manuellt eller genom korsvalidering.
Korsvalidering delar upp träningsdata i -delar.
av dessa delar används till att
skatta modellen för att sedan utvärderas (andelen korrekta klassificeringar) på den del som
inte var med och skattade modellen. Detta upprepas gånger så att varje unikt används
för att utvärdera modellen en gång. Korsvalidering utförs på olika förutbestämda värden på
någon parameter. Resultaten från alla
utvärderingar för ett visst värde på parametern slås
samman och det värde på parametern som resulterade i störst andel korrekta klassificeringar
väljs. (James et al., 2015, s. 181) Korsvalidering kan även genomföras för flera parametrar
samtidigt. Vi använder oss av =10 i denna uppsats.
För SVM använder vi korsvalidering för alla användarvalda parametrar. För GTB bestämmer
vi antal iterationer genom korsvalidering, övriga parametrar bestäms genom att välja dem som
minimerar träningsfelet. För LDA kan apriorisannolikheten, , bestämmas. Eftersom data
kommer från ett slumpmässigt stickprov låter vi vara andelen som observerats i varje klass
i träningsdata.
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4. Tidigare forskning
Det finns många studier som har jämfört klassificeringsmetoder mot varandra. LDA och SVM
är ofta inkluderade i dessa typer av studier, GTB däremot tenderar att utelämnas ur en
majoritet av dessa (Zhang et al., 2017, s. 146). En av de största studierna som jämför olika
klassificerare är gjord av Fernández-Delgado et al. (2014). 179 klassificerare utvärderades på
121 olika datamaterial. När det genomsnittliga resultatet av alla datamaterial utvärderades var
SVM med en radial kärna den metod som presterade tredje bäst av alla 179 metoder, och
SVM med polynomisk kärna fjärde bäst. LDA rankades på plats 62. SVM med radial kärna
presterade även väldigt bra när data var komplex (svårt att klassificera en stor andel rätt), när
det fanns få observationer, när det fanns många observationer samt när antalet parametrar var
stort. SVM verkar således fungera bra på många olika sorters datamaterial. GTB var inte
inkluderat i studien, dock andra boostingmetoder. Om jämförelsen sker mellan alla SVMmetoder, alla diskriminantmetoder och alla boostingmetoder så presterar SVM-metoderna
bäst, följt av diskriminantmetoderna och boostingmetoderna sämst. Alla dessa resultat var
dock genomsnitt över många datamaterial, LDA samt boostingmetoder kan därför såklart ha
presterat bättre på vissa datamaterial.
Brown & Mues (2012) jämför i sin studie 9 olika klassificerare på 5 olika datamaterial.
Responsvariabeln i varje datamaterial bestod av två klasser. Proportionen mellan klasserna
justerades på sex olika sätt så att varje datamaterial testades sex gånger; när majoritetklassen
bestod av 70 %, 85 %, 90 %, 95 %, 97,5 %, och 99 %. Totalt utvärderades därför varje metod
30 gånger. LDA, GTB och SVM var alla inkluderade i studien. Återigen utvärderades
metodernas prestation med ett genomsnitt över alla datamaterial. När majoritetsklassen bestod
av 70 % av observationerna presterade SVM bäst. Desto större obalansen i klasserna blev
desto sämre presterade SVM jämfört med övriga metoder. LDA och GTB var bland de bästa
av alla metoder när obalansen blev större. När det var få observationer jämfört med antalet
förklaringsvariabler presterade LDA generellt något bättre än GTB. Den enda signifikanta
skillnaden mellan metoderna var dock att SVM presterade sämre när obalansen blev stor.
Zhang et al. (2017) undersökte 11 olika klassificeringsmetoder, däribland GTB och SVM med
radial kärna, men inte LDA. Dessa metoder testades på 71 olika datamaterial. GTB presterade
(tillsammans med Random Forest) bäst av alla metoder. GTB hade minst antal
felklassificeringar av alla metoder på cirka 42 % av datamaterialen, och var bland de två bästa
metoderna på 63 % av datamaterialen. SVM var den tredje bästa metoden totalt sett, SVM
presterade bäst på 18 % av datamaterialen och var bland de två bästa metoderna på 31 % av
datamaterialen. När antalet klasser var mindre än 9 presterade GTB signifikant bättre än
SVM, dock presterade även SVM bra jämfört med övriga metoder när antalet klasser var 3
eller mindre. Vidare presterade GTB signifikant bättre än SVM när antalet
förklaringsvariabler var 50 eller mindre, medan SVM hade bättre resultat än GTB när antalet
förklaringsvariabler var fler än 100, mellan 50–100 förklaringsvariabler presterade metoderna
på liknande sätt.
Från dessa resultat verkar GTB och SVM generellt prestera något bättre än LDA vilket
möjligtvis beror på LDA:s starka antaganden som troligtvis aldrig är uppfyllda fullt ut vid
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verklig data. SVM verkar fungera dåligt när det finns stor obalans i klasserna medan GTB och
LDA är mer robusta i det avseendet.

4.1 Obalanserade klasser
Obalanserade klasser uppstår när en eller flera av klasserna är mer vanligt förekommande än
andra (Tang et al., 2002, s. 1). Detta är fallet med demens; det är betydligt vanligare att en
slumpmässig individ inte får demens än det är att individen får demens. Detta kan påverka
metoders möjlighet till klassificering på ett negativt sätt. Exempelvis SVM tenderar att
påverkas negativt av obalanserade klasser där träffsäkerheten hos klassificeringen för
minoritetsklasser brukar försämras (Tang et al., 2002, s. 1). Detta stöds av Brown & Mues
(2012) studie där prestationen för SVM blev sämre desto större obalansen mellan klasserna
blev.
LDA verkar inte påverkas lika mycket av obalanserade klasser. Xue & Titterington (2008)
kunde i deras studie inte hitta tillräckligt starkt empiriskt stöd för att säga att prestation blev
sämre för LDA då obalansen blev större, skillnaderna var relativt små vid balanserade och
obalanserade klasser. Burez & Van den Poel (2009) undersökte hur GTB presterade på
obalanserade klasser och studien visar att GTB var robust vid olika klassbalanser.
SVM verkar därför vara den metod som påverkas mest av obalanserade klasser, även om
LDA och GTB också kan påverkas negativt. Olika strategier kan användas för att försöka
minska problemen med obalanserade klasser. En sådan strategi är undersampling (Tang et al.,
2002, s. 1). Ett mindre urval görs då av majoritetsklassen eller så plockas observationer från
majoritetsklassen bort. Vi kommer använda denna strategi på våra datamaterial och på så sätt
även utvärdera metoderna när klasserna är balanserade. Eftersom vi har tre klasser kommer vi
ta bort observationer från både K1 och K3 så att alla klasser är av samma storlek.
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5. Resultat
Resultaten för samtliga datamaterial presenteras i tabeller där metodernas prediktioner ställs
emot vad som faktiskt observerades. I tabellerna framgår både det faktiska antalet korrekta
klassificeringar och andelen korrekta klassificeringar samt var korrekta och inkorrekta
klassificeringar sker. "SVM - R" är SVM med radial kärna och "SVM - P" är SVM med
polynomisk kärna.
5.1.1 D1
Tabell 5. Prediktioner på D1. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=3158, J=5 och ν=0,001; SVM - R: C=0,01 och γ=0,01; SVM - P: d=3, C=0,01 och γ=0,01.
LDA
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
643(84,6)
34(4,5)
11-21 år
0(0)
0(0)
1-10 år
10(1,3)
0(0)

1-10 år
67(8,8)
0(0)
6(0,8)

GTB
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
646(85,0)
34(4,5)
11-21 år
0(0)
0(0)
1-10 år
7(0,9)
0(0)

1-10 år
69(9,1)
0(0)
4(0,5)

SVM - R
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
653(85,9)
34(4,5)
11-21 år
0(0)
0(0)
1-10 år
0(0)
0(0)

1-10 år
73(9,6)
0(0)
0(0)

SVM - P
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
653(85,9)
34(4,5)
11-21 år
0(0)
0(0)
1-10 år
0(0)
0(0)

1-10 år
73(9,6)
0(0)
0(0)

Resultaten för prediktion av datamaterialet D1, alltså det med endast minnestest, finns i Tabell
5. Totalt består testdata av 760 individer. SVM med både radial och polynomisk kärna
predikterade alla individer till kategorin ej demens. LDA predikterade att 16 individer skulle
få demens inom 10 år och sex av dessa var korrekta, därutöver predikterades endast ej
demens. GTB predikterade att elva individer skulle få demens inom tio år och fyra av dessa
var korrekta, resterande predikterades som ej demens. Det är marginell skillnad i träffsäkerhet
mellan de olika metoderna. Båda SVM-metoderna är marginellt bättre än övriga då metoderna
predikterar 85,9 % rätt, LDA predikterar 85,4 % rätt, och GTB predikterar 85,5 % rätt.

24

5.1.2 D2
Tabell 6. Prediktioner på D2. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=367, J=5 och ν=0,01; SVM - R: C=10 och γ=0,01; SVM - P: d=3, C=0,1 och γ=0,1.
LDA
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Observerat
Ej demens
11-21 år
571 (85,2)
27 (4,0)
0(0)
0(0)
12(1,8)
1(0,1)

SVM - R
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Ej demens
580(86,6)
0(0)
3(0,4)

Observerat
11-21 år
28(4,2)
0(0)
0(0)

1-10 år
49 (7,3)
1 (0,1)
9(1,3)

GTB
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Observerat
Ej demens
11-21 år
573 (85,5)
27 (4,0)
0(0)
0(0)
10(1,5)
1(0,1)

1-10 år
52 (7,8)
0(0)
7(1,0)

1-10 år
56(8,4)
0(0)
3(0,4)

SVM - P
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Ej demens
577(86,1)
0(0)
6(0,9)

Observerat
11-21 år
28(4,2)
0(0)
0(0)

1-10 år
56(8,4)
0(0)
3(0,4)

Datamaterialet med samtliga förklaringsvariabler, D2, analyserades sedan, resultaten kan ses i
Tabell 6. Testdata består av 670 observationer. Återigen är det marginell skillnad i
träffsäkerheten mellan metoderna. LDA, GTB och SVM med polynomisk kärna predikterade
86,6 % rätt, SVM med radial kärna predikterade 87 % rätt. LDA är den enda metoden som
predikterade att en individ skulle få demens 11–21 år i framtiden, det är dock en
felklassificering. SVM med radial kärna predikterade endast sex observationer till något annat
än ej demens varav tre av dessa är korrekta. LDA och GTB predikterade 23 respektive 18
observationer till en annan klass än ej demens, cirka 39 % av dessa var korrekta för båda
metoder.
5.1.3 D3
Tabell 7. Prediktioner på D3. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=2639, J=5 och ν=0,001; SVM - R: C=10 och γ=0,01; SVM - P: d=3, C=10 och γ=0,01.
LDA
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Ej demens
169(84,5)
0(0)
4(2,0)

Observerat
11-21 år
8(4,0)
0(0)
1(0,5)

SVM - R
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Observerat
Ej demens
11-21 år
173(86,5)
8(4,0)
0(0)
0(0)
0(0)
1(0,5)

1-10 år
16(8,0)
0(0)
2(1,0)

GTB
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Ej demens
171(85,5)
1(0,5)
1(0,5)

Observerat
11-21 år
8(4,0)
0(0)
1(0,5)

1-10 år
15(7,5)
0(0)
3(1,5)

1-10 år
18(9,0)
0(0)
0(0)

SVM - P
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Observerat
Ej demens
11-21 år
173(86,5)
8(4,0)
0(0)
0(0)
0(0)
1(0,5)

1-10 år
17(8,5)
0(0)
1(0,5)

Datamaterialet med endast observationer från S1 men med samtliga förklaringsvariabler, D3,
analyserades sedan. Resultaten kan ses i Tabell 7. Testdata består av 200 observationer. LDA
hade totalt 85,5 % korrekta klassificeringar, GTB och SVM med polynomisk kärna var bäst
och hade 87 % korrekta klassificeringar. SVM med radial kärna predikterade 86,5% korrekt.
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GTB är den enda metoden som predikterade att en individ skulle få demens inom 11–21 år,
denna individ fick dock inte demens. LDA predikterade sju individer till gruppen demens
inom 1–10 år och två av dessa var korrekta. GTB predikterade fem individer till denna grupp
och tre av dessa var korrekta. SVM-metoderna predikterar färre observationer till klassen 1–
10 år än de två övriga metoderna.

5.2 Relativ influens
Tabell 8. Relativ influens vid GTB.
D1
Variabel
SPTB
BLOCK
SPTCRC
FLUA
PROSP
FLU5M
SRB
VTB
MMSE
Urvalsgrupp
VTCRC
FLUPB

Relativ influens
20.7
12.2
11.8
11
9.8
6.5
6.1
6
5
4.3
4.1
2.5

D2
Variabel
Ålder
APOE4
FLUA
SPTCRC
SPTB
BLOCK
SRB
Utbildning
VTB
MMSE
Kön
Urvalsgrupp
VTCRC
PROSP
FLU5M
FLUPB

Relativ influens
31.8
7.8
7.4
6.3
6.3
5.5
5.4
4.7
3.8
3.7
3.4
3
2.8
2.8
2.8
2.6

D3
Variabel
Ålder
SPTB
FLUA
SPTCRC
BLOCK
Utbildning
SRB
VTCRC
FLU5M
FLUPB
VTB
Kön
APOE4
PROSP
MMSE

Relativ influens
18.5
15
8.7
7.2
6.2
6.2
5.8
5.4
5.1
4.7
4.6
3.7
3.2
3.1
2.7

Förklaringsvariablernas relativa influens vid GTB kan ses i Tabell 8 för samtliga datamaterial.
När endast minnestest analyserades, D1, hade SPTB klart högst influens. SPTB hade också
stor influens när D3 användes, och en något mer marginell påverkan i D2. Som kan ses är
ålder den variabel med störst influens, speciellt i D2 där den relativa influensen är mer än fyra
gånger större än för APOE4 vilket är den variabel med näst störst influens. Vid D3 har dock
APOE4 en liten relativ influens. Variabeln kön har relativt låg influens i båda datamaterialen
den finns med. Den relativa influensen för utbildning är genomsnittlig jämfört med övriga
variabler. Variablerna BLOCK, SPTCRC, och FLUA har i alla datamaterial en av de högre
relativa influenserna, dock aldrig högst. FLUPB, VTCRC, urvalsgrupp, och MMSE är
variabler som överlag genom de tre datamaterialen har en relativt liten influens jämfört med
övriga variabler.

5.3 Balanserade klasser
Träningsdata för de tre datamaterialen balanserades för att utvärdera prestationen av
metoderna vid samma antal observationer i varje klass. Bortplockning av observationer
skedde slumpmässigt. Efter balansering hade D1 och D2 79 observationer i varje klass, och
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D3 hade 41 observationer i varje klass. Metoderna utvärderades sedan på samma testdata som
tidigare.
5.3.1 D1
Tabell 9. Prediktioner på D1. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=108, J=5 och ν=0,01; SVM - R: C=1 och γ=0,01; SVM - P: d=3, C=10 och γ=0,01.
LDA
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
368(48,4)
10(1,3)
11-21 år
172(22,6)
14(1,8)
1-10 år
113(14,9)
10(1,3)
SVM - R
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
394(51,8)
11(1,4)
11-21 år
139(18,3)
13(1,7)
1-10 år
120(15,8)
10(1,3)

1-10 år
21(2,8)
17(2,2)
35(4,6)

GTB
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
334(43,9)
9(1,2)
11-21 år
171(22,5)
13(1,7)
1-10 år
148(19,5)
12(1,6)

1-10 år
12(1,6)
16(2,1)
45(5,9)

1-10 år
21(2,8)
14(1,8)
38(5,0)

SVM - P
Observerat
Predikterat Ej demens
11-21 år
Ej demens
395(52,0)
11(1,4)
11-21 år
161(21,2)
14(1,8)
1-10 år
97(12,8)
9(1,2)

1-10 år
24(3,2)
18(2,4)
31(4,1)

I Tabell 9 finns resultaten från D1 med balanserade klasser. LDA hade 54,9 % korrekta
prediktioner, GTB hade 51,6 %, SVM med radial kärna hade 58,6 %, och SVM med
polynomisk hade 57,9 %. Samtliga metoder predikterade betydligt fler observationer till
klasserna demens inom 1–10 år och 11–21 år jämfört med prediktionerna vid det obalanserade
datamaterialet. Eftersom även många som tillhör klassen ej demens predikterades till andra
klasser leder det till lägre total träffsäkerhet. Skillnaderna mellan metodernas prediktioner
ligger främst i att de båda SVM versionerna predikterar fler till klassen ej demens, SVM med
radial kärna predikterar mindre till klassen 11–21 år än övriga metoder, och SVM med
polynomisk kärna predikterar mindre till klassen 1–10 år än övriga metoder.
5.3.2 D2
Tabell 10. Prediktioner på D2. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=193, J=5 och ν=0,01; SVM - R: C=1 och γ=0,1; SVM - P: d=3, C=1 och γ=0,1.
LDA
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens 364(53,4)
8(1,2)
11-21 år
126(18,8)
13(1,9)
1-10 år
93(13,9)
7(1)
SVM - R
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens 300(44,8)
3(0,4)
11-21 år
184(27,5)
17(2,5)
1-10 år
99(14,8)
8(1,2)

1-10 år
3(0,4)
17(2,4)
39(5,8)

GTB
Predikterat
Ej demens
11-21 år
1-10 år

Observerat
11-21 år
3(0,4)
17(2,5)
8(1,2)

1-10 år
3(0,4)
23(3,4)
33(4,9)

1-10 år
1(0,1)
27(4,0)
31(4,6)

SVM - P
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens 270(40,3)
3(0,4)
11-21 år
242(36,1)
21(3,1)
1-10 år
71(10,6)
4(0,6)

1-10 år
5(0,7)
30(4,5)
24(3,6)

Ej demens
304(45,4)
168(25,1)
111(16,6)

Resultaten från D2 vid balanserade klasser kan ses i Tabell 10. LDA är den metod som har
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högst träffsäkerhet med 62,1 % korrekta prediktioner. GTB hade 52,8 % korrekta
prediktioner, SVM med radial kärna hade 51,9 % korrekta prediktioner, och SVM med
polynomisk kärna hade 47 % korrekta prediktioner. Återigen är det den metod som
predikterar störst andel till klassen ej demens som har störst träffsäkerhet, LDA predikterar
klart färre till klassen 11–21 år än övriga metoder.
5.3.3 D3
Tabell 11. Prediktioner på D3. Faktiskt antal med andel i procent inom parentes. Använda parametrar: GTB:
M=1143, J=5 och ν=0,001; SVM - R: C=1 och γ=0,01; SVM - P: d=3, C=1 och γ=0,01.
LDA
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens 101(50,5)
2(1,0)
11-21 år
48(24,0)
6(3,0)
1-10 år
24(12,0)
1(0,5)
SVM - R
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens
93(46,5)
0(0)
11-21 år
49(24,5)
5(2,5)
1-10 år
31(15,5)
4(2,0)

1-10 år
2(1,0)
7(3,5)
9(4,5)

GTB
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens 104(52,0)
3(1,5)
11-21 år
45(22,5)
3(1,5)
1-10 år
24(12,0)
3(1,5)

1-10 år
1(0,5)
7(3,5)
10(5,0)

1-10 år
0(0)
8(4,0)
10(5,0)

SVM - P
Observerat
Predikterat Ej demens 11-21 år
Ej demens
88(44,0)
0(0)
11-21 år
60(30,0)
8(4,0)
1-10 år
25(12,5)
1(0,5)

1-10 år
0(0)
12(6,0)
6(3,0)

Resultaten från D3 med balanserade klasser kan ses i Tabell 11. LDA och GTB presterar
bättre än SVM-metoderna med 58 % och 58,5 % korrekta klassificeringar respektive. SVM
med radial kärna hade 54 % korrekta prediktioner, och SVM med polynomisk kärna hade 51
% korrekta prediktioner.
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6. Diskussion
För de tre datamaterial som har analyserats, D1, D2 och D3, består testdata till cirka 85–87 %
av individer som tillhör klassen ej demens. En klassificerare som predikterar varje ny individ
till den gruppen får således cirka 85–87 % träffsäkerhet på dessa testdata. Endast vid två
tillfällen lyckades någon av metoderna bättre än vad en sådan klassificerare gör, GTB samt
SVM med polynomisk kärna predikterade vid D3 en observation mer rätt än om alla hade
klassificerats till gruppen ej demens. Det är därför tydligt att alla metoder har presterat dåligt
överlag eftersom det vid endast två tillfällen varit metoder som presterat bättre, och väldigt
knappt bättre, än en simpel beslutsregel som predikterar alla observationer till
majoritetsklassen. Det går också att se att den största träffsäkerheten generellt infinner sig hos
de metoder som predikterar störst andel till klassen ej demens.
Datamaterialet D1, vilket bestod av endast minnestester, utvärderades först för att se om det
endast genom dessa kan predikteras demens. Ingen av metoderna lyckades producera
tillfredsställande resultat. SVM med både radial och polynomisk kärna predikterade alla
individer till klassen ej demens vilket såklart inte kan anses vara ett önskvärt beteende hos en
klassificerare. I testdata för D1 tillhörde mindre än 10 % klassen demens inom 10 år. LDA
och GTB predikterade endast ett fåtal till denna klass men av dessa var drygt en tredjedel
korrekta prediktioner, vilket alltså är bättre än en slumpmässig gissning. LDA och GTB
lyckas därför bättre än SVM att identifiera individer som kommer utveckla demens och kan ur
det avseendet anses ha gett bättre prediktioner än SVM, även om SVM hade högre total
träffsäkerhet.
Eftersom det inte uppkom önskvärda resultat när endast minnestester användes utvärderades
även D2 där samtliga förklaringsvariabler var inkluderade. Träffsäkerheten hos samtliga
metoder var bättre än vid D1 men det beror troligtvis på att en större andel observationer i
testdata tillhörde klassen ej demens för D2. SVM med radial kärna presterade bäst, dock
endast lika bra som en klassificerare som predikterar alla observationer till klassen ej demens.
Alla metoder predikterar ett antal individer till klassen demens inom 10 år där träffsäkerheten
på dessa prediktioner ligger mellan en tredjedel och 50 %. Precis som vid D1 predikterar
LDA och GTB något fler individer till denna klass än vad SVM-metoderna gör. Ingen av
metoderna kan dock påstås producera tillfredsställande resultat vid D2 heller, precis som vid
D1.
I Betula-projektet har data samlats in vid olika tidpunkter, S2 och S3 samlades in fem år efter
S1. Huruvida de enskilda individerna har utvecklat demens har dock undersökts till samma
tidpunkt för alla tre grupper, individer från S1 har därför haft fem år mer på sig att utveckla
demens än individer från S2 och S3. Detta kan ha försvårat vid predikteringen då det
rimligtvis torde finnas individer från S2 och S3 som tillhör klassen ej demens men egentligen
borde tillhöra klassen demens 11–21 år i framtiden. För att justera för detta lades
dummyvariabler till i D1 och D2 som anger vilken urvalsgrupp en observation tillhör. Vid
GTB kan den relativa influensen hos varje variabel ses gentemot övriga och urvalsgrupp var
bland de variabler med lägst influens i både D1 och D2. Eftersom olika urvalsgrupper inte har
någon betydelse mellan klasserna ingen demens och demens inom 10 år, och nästan inga
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prediktioner gjordes till klassen demens 11–21 år i framtiden, verkar inte urvalsgrupp haft en
stor påverkan vid klassificeringen, åtminstone för GTB. Det är därför möjligt att dessa
dummyvariabler inte mitigerade problemet i någon stor utsträckning. Det är dessutom väldigt
svårt att avgöra hur stor inverkan detta problem ens har haft, om någon.
Vi valde även att utföra prediktioner på D3 där problemet med att individer från S2 och S3
tillhör fel klass inte finns eftersom D3 endast innehåller observationer från S1. Det innebär
dock att träningsdata var betydligt mindre än tidigare. De olika metoderna gav återigen
likvärdiga resultat. GTB och SVM med polynomisk kärna träffade rätt på en individ mer än
vad en klassificerare som predikterar allt till klassen ingen demens skulle gjort. Ingen
observation predikterades till klassen demens 11–21 år i framtiden för någon av metoderna.
Det tyder på att problemet med att S2 och S3 tillkom senare i studien inte är av någon stor
betydelse, istället verkar det, åtminstone med de metoder som vi använt, vara väldigt svårt att
kunna förutsäga demens så långt in i framtiden.
I tidigare forskning har Bäckman (2001) visat att det episodiska minnet kan försämras sex år
innan en person diagnostiseras med klinisk demens, Boraxbekk et al (2015) visade samma sak
men redan 10 år innan klinisk demens. Överlag är det också de minnestester som är kopplade
till det episodiska minnet som har den högsta relativa influensen vid skapandet av
klassificeringsträden genom GTB, speciellt SPTB och SPTCRC. Även BLOCK och FLUA
har generellt en hög relativ influens, dessa två tester är dock inte kopplade till det episodiska
minnet. Effekterna som Bäckman (2001) och Boraxbekk et al (2015) visat vara signifikanta
verkar dock inte vara tillräckligt starka för att med vidare stor precision kunna prediktera
demens i de datamaterial vi har undersökt, inte ens när ytterligare information i form av
exempelvis ålder och genen APOE4 används. I prediktionerna som genomförts finns dock
indikationer på att det hos vissa individer går att misstänka utveckling av demens inom 10 år
och att denna misstanke är bättre än en ren gissning. Detta gäller för samtliga metoder och till
viss del samtliga datamaterial men framförallt på D2. På D2 är mellan 33 och 50 % av
prediktionerna till klassen demens inom 10 år är korrekta, vilket som sagt är en betydligt
större andel än den klassens totala andel i testdata är. De som predikteras till denna klass kan
därför antas vara individer med stor risk att utveckla demens. Det är dock få individer som
predikteras tillhöra klassen demens inom 10 år, i D2 där flest predikterades till klassen
predikterade SVM med radial kärna minst individer dit, 6 st, och LDA flest individer till
klassen, 22 st. Detta är av totalt 670 individer i testdata.
Det är sedan tidigare känt att ålder, APOE4, och utbildningsnivå är riskfaktorer kopplade till
demens. I D2 var också ålder och APOE4 de två variabler med störst relativa influens. I D3
var återigen ålder den viktigaste variabeln, APOE4 var dock till förvåning en av de minst
relevanta variablerna. Vad detta beror på är oklart, att D3 bestod av ett betydligt mindre
träningsdata och det därför är svårare att hitta tydliga mönster kan vara en orsak. APOE4:s
samband med klasstillhörighet kan också varit svagare hos individer i D3 på grund av slump.
Den relativa influensen för utbildningsnivå är i både D2 och D3 i nivå med medianinfluensen
för alla variabler. Utbildningsnivå tycks därför inte vara en av de viktigare faktorerna vid
prediktion av demens.
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Brown & Mues (2012) fann i sin empiriska studie resultat som visade att obalans i klasser kan
påverka klassificeringen negativt, speciellt för SVM. Vi valde därför att balansera klasserna
för att se om prediktionerna skulle bli bättre. Detta ledde till att träningsdata i alla
datamaterial blev betydligt mindre. Träffsäkerheten i prediktionerna blev betydligt sämre, den
låg i de flesta fall mellan 50–60 %. På D1 hade de båda SVM-metoderna något högre andel
korrekta klassificeringar än LDA och GTB. På D2 och D3 hade tvärtom LDA och GTB något
högre andel än SVM-metoderna. För varje datamaterial var de metoder som predikterade
störst andel till kategorin ej demens de som fick högst andel korrekta klassificeringar. En
önskvärd egenskap hos en klassificerare som ska prediktera demens kan dock anses vara att
identifiera just personer som kommer utveckla demens. Det är därför svårt enbart utifrån
andelen korrekta klassificeringar konstatera att någon av metoderna presterade bättre än
övriga.
Skillnaden gentemot predikteringen vid obalanserade klasser bestod framförallt av att en stor
andel av personerna som tillhörde klasserna demens 1–10 år i framtiden och demens 11–21 år
i framtiden också predikterades dit. Metoderna lyckades därför betydligt bättre med att
identifiera dessa personer än vid obalanserade klasser. Framförallt var detta tydligt i D2 där
exempelvis SVM med polynomisk kärna klassificerade 21 av totalt 28 individer tillhörande
klassen demens 11–21 år korrekt. Problemet var dock att många av personerna som tillhörde
klassen ej demens klassificerades inkorrekt vilket gjorde att den totala andelen korrekta
klassificeringar blev väldigt låg. Balanseringen av klasserna kan därför sägas ha förbättrat
identifieringen av individer som riskerar utveckla demens, dock på bekostnad av att
felklassificera många individer som ej utvecklar demens. Metoderna klassificerade relativt
lika andelar korrekt i klasserna 0–10 år och 11–21 år och det är därför återigen svårt att
konstatera att någon metod var bättre än övriga.
Utifrån de resultat vi fått verkar demens vara svårt att prediktera. Vid de ursprungliga
obalanserade klasserna predikterades endast en väldigt liten andel till någon annan klass än
klassen ej demens. Vid balanserade klasser lyckades samtliga metoder bättre med att
identifiera individer som senare utvecklade demens, dock på bekostnad av att många som inte
utvecklade demens felklassificerades, varför metodernas totala andel korrekta klassificeringar
blev väldigt låg. Skillnaderna mellan metodernas klassificeringar har på de datamaterial vi
undersökt varit väldigt små då alla metoder presterat på ett likartat sätt. Vi kan därför inte
konstatera att någon av metoderna är bättre på att prediktera demens än någon av de övriga, vi
kan inte heller konstatera att någon av metoderna är sämre på att prediktera demens än någon
av de övriga.
Ett förslag på fortsättning av vårat arbete kan vara att undersöka om klassificering där K2 och
K3 slås samman till en klass leder till bättre resultat. Eftersom datamaterialet med balanserade
klasser var bättre på att identifiera de individer som faktiskt fick demens kan det vara av
intresse att undersöka närmare. Andra klassificeringsmetoder skulle också kunna utvärderas,
kanske i kombination med förslagen ovan.
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