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Abstract 

 

The data used in this paper is an open source data, that was collected in Portugal over a three year period 

between 2004 and 2007. It consists of the physiochemical parameters, and the quality grade of the wines. 

This study focuses on assessing which variables that primarily affect the quality of a wine and how the 

effects of the variables interact with each other, and also compare which of the different classification 

methods work the best and have the highest degree of accuracy. 

The data is divided into red and white wine where the response variable is ordered and consists of the 

grades of quality for the different wines. Due to the distribution in the response variable having too few 

observations in some of the quality grades, a new response variable was created where several grades 

were pooled together so that each different grade category would have a good amount of observations. 

The statistical methods used are Bayesian ordered logistic regression as well as two data mining techniques 

which are neural networks and decision trees. 

The result obtained showed that for the two types of wine it is primarily the alcohol content and the 

amount of volatile acid that are recurring parameters which have a great influence on predicting the quality 

of the wines. 

The results also showed that among the three different methods, decision trees were the best at classifying 

the white wines and the neural network were the best for the red wines.  



  



Sammanfattning 

 

Datamaterialet i denna uppsats är ett öppet datamaterial som blivit insamlat i Portugal under en tre års 

period från 2004 till 2007. Det består av vinernas fysiokemiska parametrar och kvalitetsbetyg. 

Uppsatsen inriktas på att bedöma vilka variabler som främst påverkar kvalitén hos ett vin och hur 

effekterna från variablerna samspelar med varandra. Samt jämföra vilken av de olika 

klassificeringsmetoderna som fungerar bäst och har högst ackuratess. 

Datamaterialet är uppdelat i rött och vitt vin där responsvariabeln är ordnad och består av betyg för 

kvaliteten bland de olika vinerna. Eftersom att fördelningen i responsvariabeln hade för få observationer 

för några av kvalitetsbetygen, så skapades en ny responsvariabel där flera betygsklasser slagits ihop. Detta 

för att de olika betygskategorierna skulle ha en tillräcklig mängd observationer i sig. 

De statistiska metoder som använts är Bayesiansk ordnad logistisk regression men även två stycken data 

mining tekniker vilka är neurala nätverk och beslutsträd. 

Resultatet som erhölls visade att för de båda vintyperna är det framförallt alkoholhalten samt mängden 

fermenteringssyra som är återkommande parametrar som har stor påverkan för att prediktera vinernas 

kvalitet. 

Vid klassificering visade det sig att utav de tre olika metoderna var beslutsträd bäst vid klassificering av de 

vita vinerna och det neurala nätverket bäst för de röda vinerna.  

  



  



Förord 

Denna kandidatuppsats i statistik är skriven vid institutionen för datavetenskap på Linköpings Universitet.  

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare på Linköpings universitet Bertil Wegmann, som visat 

intresse med många hjälpsamma möten samt till våra opponenter Georgia Mushe och Josefin Nydén.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel behandlar bakgrunden i syftet och är en introduktion till uppsatsen. De frågeställningar 

som uppsatsen har i uppgift att besvara presenteras även här. 

 

1.1 Bakgrund 
Vinho verde är en vintyp från Minho regionen i Portugal, som har en medelhög alkoholhalt på 

maximalt 14,9 procent. Den är känd för sin friskhet och dricks helst under sommarmånaderna. Enligt 

CVRVV, (2017), står detta vin för cirka 15 procent av den totala vinproduktionen i hela Portugal varav 

10 procent exporteras. Under åren 1997 - 2007 ökade exporten av vinho verde med ungefär 36 

procent. För att kunna följa med i utvecklingen investerade vinindustrin i ny teknologi inom både 

produktion samt förbättring av säljprocesser för att på nya sätt kunna öka marknaden och sälja mer. 

Ebeler, (1999) förklarar hur vincertifiering samt kvalitetsbedömning är huvudkomponenter i detta 

sammanhang där certifieringen försäkrar om att vinet håller god kvalitet. Kvalitetsbedömningen är 

en del av certifieringsprocessen som används för att förbättra vinskapandet samt för att stratifiera 

vinerna och på vis sätta olika priser därefter. 

Under certifieringsprocessen förklarar Smith, D., et al. (2006) att det även görs fysiokemiska samt 

sensortester för att kunna känneteckna olika viner utifrån deras egenskaper. De fysiokemiska 

testerna sker på laboratorium och utgör en bestämmelse av pH, alkoholhalt, densitet med mera. 

Sensortesterna baseras istället på mänskliga sinnen som lukt, smak och syn och görs då främst av 

vinexperter. 

Turban, E., et al. (2007) skriver att utvecklingen av teknologin har gjort det möjligt att samla in, lagra, 

och hantera stora mängder data, som då innehåller värdefull information som kan användas för att 

optimera chanserna för framgång. 

 

Datamaterialet som använts i just detta arbete är ett öppet dataset som har donerats till University 

of California, Irvine Machine Learning Repository efter att en tidigare studie gjorts om vinkvalité av 

Cortez, P. et al. (2009). 

 

1.2 Tidigare studier 
I en tidigare studie skriver Moubarac, J.-C. et al. (2014), om fem olika klassificeringssystem gällande 

matklassificering. Författarna har utvärderat och rangordnat dem efter bland annat hur specifika, 

sammanhängande, och omfattande de var.  

De kom fram till att signifikansen av industriell livsmedelsbearbetning vid formandet av ett globalt 

livsmedelssystem och därmed kostvanor, överses när det kommer till dess roll gällande övervikt och 

fetma. När livsmedelsbearbetning väl började innefattas i matklassificeringen så blev de mer 

användbara gällande bedömning och övervakningen av kostvanorna. De system som då redan hade 

livsmedelsbearbetningen i beaktning samt särskilda olika former av bearbetning, förbättrade 

förståelsen av förebyggande åtgärder och kontroll över fetma och följdsjukdomar. 

Charters, S. J., (2004) tittade på vad olika viner fick för betyg på dess kvalitet utifrån en mängd olika 

aspekter. I denna studie medverkade 105 personer med varierande bakgrund och konsumtionsmängd, 

för att ta reda på vad konsumenterna ansåg ligga som grund till ett vins kvalitet. 

Detta gjordes med hjälp av fokusgrupper, individuella intervjuer samt gruppintervjuer. 
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De kom fram till att utvärdering av kvaliteten hos olika viner är en svår process, då det blev uppenbart 

att det fanns skillnader mellan deltagarna gällande alla steg bland utvärderingen. Däremot fick de fram 

att kvalitet av vin var multidimensionellt där både inre faktorer så som exempelvis sockerhalt och 

syrlighet påverkade kvalitetsbetyget, men även yttre aspekter så som under vilka omständigheter vinet 

konsumerades och vad motivationerna till att konsumera vinet var.  

I en tidigare studie av Cortez, P. et al. (2009) används samma datamaterial som detta arbete använder 

sig av. I den studien använder de tre olika klassificeringstekniker, support vector machines, neurala 

nätverk och multipel linjär regression. Resultatet blev att support vector machines var bäst av de tre, 

med ett resultat på det vita vinet med 64 procent ackuratess vilket innebär att 64 procent klassificerats 

till rätt betygskategori. När de valde att minska toleransen fick de istället ett resultat på 89 procent 

ackuratess. Detta gjordes på så vis att det räknades även som rätt klassificering om vinet klassificerades 

till någon av de angränsade betygsklasserna. De hade dem förvalda inställningarna i programvaran R 

under modelleringarna och ett bättre resultat på neurala nätverk hade kunnat påvisats om de ändrat 

antalet gömda noder. 

 

1.3 Syfte 
Den kemiska uppsättningen i de olika vinerna påverkar smaken och vad den får för betyg. Denna 

uppsats inriktar sig på att bedöma vilka variabler som främst påverkar kvalitén hos ett vin samt hur 

effekterna från variablerna samspelar med varandra. 

Det kommer även att undersökas om vilken typ av klassificeringsmetod som lämpar sig bäst för att 

klassificera ett vin utifrån en kvalitetsklass.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka variabler påverkar och hur stora är effekterna på kvalitén för vinerna? 

 Vilken/vilka klassificeringsmetoder fungerar bäst för att klassificera ett vin till en 

kvalitetsklass?  

 

1.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Datamaterial som använts i denna uppsats är ett öppet datamaterial vilket innebär att det är fritt att 

hämta hem och använda för vem som helst. Däremot på grund av olika företags integritet så visas bara 

de fysiokemiska strukturer och inte pris på vinet, vinmärke samt vilken druvtyp vinet har. 

Även om dessa hade kunnat vara av intresse att titta på. 
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2 Data 
I detta kapitel beskrivs hur datamaterialet för uppsatsen är strukturerat, samt vilka variabler som finns 

tillgängliga. Här ges även förklaring över hur data har behandlats och transformerats för att lättare 

kunna användas för analys och modellering.  

 

2.1 Beskrivning av data 
Som tidigare nämnts är data hämtat från University of California, Irvine Machine Learning Repository, 

och innehåller information om flertalet fysiokemiska egenskaper, samt typ och kvalitet hos 4898 vita 

viner samt 1599 röda viner.  

Datan samlades in under en tre års period från 2004 till 2007 och lagrades i två olika tabeller en för 

rött och en för vitt vin. De förklarade variabler som finns till förfogande presenteras i tabell 1 samt 

responsvariabeln visas i tabell 2. 

Det har valts att dela upp vinet i två kategorier en för rött vin och en för vitt för att sedan genomföra 

alla beräkningar därefter. Detta för att det skiljer sig mycket från ett rött vin till ett vitt då det är helt 

olika druvor som används och annan kemisk uppsättning. 

 

Tabell 1 – Tabell över de förklarande variablerna 

Förklarande variabler 

Variabel Variabelbeskrivning Intervall Mått 

Druvanssyror Halten av syror från druvan 3,8 - 15,9 Mg/L 

Fermenteringssyror Syror från fermenteringsprocessen 0,08 - 1,58 Mg/L 

Citronsyra Citronsyrehalten i vinet 0 - 1,66 Mg/L 

Restsocker Rester från druvans egna sockerarter 0,6 - 65,8 G/L 

Klorider Kloridhalten i vinet 0,01 - 0,346 G/L 

Fritt svaveldioxid Halten obunden svaveldioxid 1 - 289 Mg/L 

Totalt svaveldioxid Totala mängden svaveldioxid 6 - 440 Mg/L 

Densitet Vinets densitet 0,98 - 1,03 G/cm^3 

pH Vinets pH-värde 2,72 - 40,1 pH 

Sulfater Sulfathalten i vinet 0,22 - 2 G/L 

Alkohol Alkoholhalten i vinet 8 - 14,9 % av volymen 

 

Tabell 2 – Tabell över responsvariabler 

Responsvariabel 

Variabel Variabelbeskrivning Intervall 

Kvalitet Kvalitetsbetyg  1 – 10 

Kvalitet_ny Justerad betygsskala på kvalitet 1 – 5 

Datamaterialet är ordnat där en rad motsvarar ett vin med dess tillhörande egenskaper, samt kvalité. 

Responsvariabeln för detta datamaterial kommer att vara Kvalitet_ny, där de andra variablerna 

kommer att vara förklaringsvariabler.  
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Figur 1 – Kvalitetsfördelningen för de olika vinerna 

Till vänster i figur 1 syns skalan på kvalitet mätt från 1–10 för rött och vitt vin och till höger i figuren så 

syns den justerade med skalan 1–5. För det röda vinet hade det kunnat vara fyra kategorier på 

betygsskalan för att betyg 5 endast hade ett fåtal observationer men det valdes att behålla 5 kategorier 

istället, för att tydligare kunna jämföra resultatet mellan rött och vitt vin. Hur den justerade kvalitén 

erhållits, presenteras under kapitel 3.1 databearbetning. 
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3 Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning utav alla de statistiska metoder samt utförandet av dessa, som 

använts i uppsatsen.  

 

3.1 Databearbetning 
Eftersom det inte fanns några observationer med ett värde på 1, 2 och 10 valdes det att justera data 

för att kunna få en modell som tydligare skulle kunna prediktera korrekt. För det vita vinet har kvalitén 

justerats till kvalite_ny där 1,2 och 10 plockats bort, betyg 3 och 4 samt 8 och 9 har slagits ihop eftersom 

det var så få observationer på just betyg 3 och 9. Därefter har skalan förskjutits så att den nya 

responsvariabeln blir 1–5. 

För det röda vinet har det skett på samma sätt förutom att det inte fanns några observationer på betyg 

9 så den plockades bort den också. 

 

Vid analys av resultatet behövs endast en standardisering av de förklarande variablerna att göras. 

Detta på grund av att variablerna är olika stora, och istället ge dom samma magnitud och då lättare 

kunna jämföra effektstorlekarna. 

 

Formel 1 – Standardisering 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝜇𝑖
𝜎𝑖

 

 

Formel 1 visar formeln för standardiseringen. Där Z är det nya standardiserade värdet, X är respektive 

originalvärde för en förklarande variabel som subtraherats med medelvärdet betecknat 𝜇 för den 

variabeln, för att till sist dividera med standardavvikelsen 𝜎. 

 

3.2 Jämförelsemått 
Ackuratess för de olika metoderna kommer att räknas ut. Där denna förklarar hur stor andel utav 

observationerna som har blivit rättklassificerade. Tan, P.-N., et al., (2006) säger att ett högt värde på 

ackuratessen innebär att modellen klassificerat bättre. 

 

Formel 2 – Ackuratess 

𝐴𝑐𝑘𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠𝑠 =  
𝑇

𝑁
=  1 − 𝐹𝑒𝑙𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 

 

Där T är det antal som klassificerats korrekt, och N är totala mängden prediktioner. Det värde som 

sedan fås fram multipliceras med 100 för att få det i procentform. 
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3.3 Neurala nätverk 
En av de klassificeringsmetoder som används i arbetet är neurala nätverk.  

Hastie, T., (2009) beskriver att ett neuralt nätverk är en regressions- eller klassificeringsmetod som 

fungerar bra för variabler av typen intervall, nominal eller ordnad men där dessa måste anges som 

sådana i inställningarna. 

Vid klassificering kan metoden användas för att hitta mönster i en del av ens datamaterial och därefter 

skapa en modell som vidare kan användas på den resterande mängden data. Sedan baserat på dessa 

inmatade värden genereras då klassificeringen i detta fall via en eller flera output noder.  

 

Figur 2 – Beskrivning av ett neuralt nätverk med ett gömt lager.  Källa: Hastie, T., et al (2009). 

Hastie, T., et al (2009) beskriver att dessa nätverk byggs upp genom kopplingar mellan olika noder i 
olika lager, där det alltid finns ett startlager som består av en eller flera input noder (X1, X2, …, Xk, vilket 
ses i figur 2), samt ett avslutande lager innehållandes en eller flera outputnoder (Y1, Y2, …, Yi, vilket ses 
i figur 2). Däremellan kan det finnas ett eller flera lager vid namn gömda lager som innehåller så kallade 
gömda noder (Z1, Z2, ..., Zj, vilket ses i figur 2). De kallas just gömda då de inte direkt kan observeras, 
utan snarare kan ses som en utökning av inputnoderna X.  

 

Formel 3 – Formel för Neurala nätverk  

𝑍𝐽 =  𝜎(𝛼0𝐽 + 𝛼𝐽
𝑇𝑋), 𝐽 = 1,… , 𝑗 

𝑇𝐼 = 𝛽0𝐼 + 𝛽𝐼
𝑇𝑍,                𝐼 = 1,… , 𝑖 

𝑌𝐼(𝑋) = 𝑔𝐼(𝑇),                 𝐼 = 1,… , 𝑖 

 

Där Z = (Z1, Z2, ..., Zj), T = (T1, T2, ..., Ti). Parametrarna 𝛼0𝐽 och 𝛽0𝐼 är bias vilket är till för att öka 

flexibiliteten för at modellen ska passa datan, 𝜎 och 𝑔 är aktiveringsfunktionerna och 𝛽𝐼 som är vikten 

av kopplingarna.  

Tan, P.-N., et al., (2006) skriver att metoden fungerar på så vis att en mängd data förses in i en eller 
flera input noder, sedan skattas vikterna med hjälp av bakåtpropagering. Vid bakåtpropagering väljs 
olika startvikter ut slumpmässigt och itererar sedan för att få så lågt värde på felfunktionen som 
möjligt. Sedan väljs de vikter med lägst värde på felfunktionen för att sedan iterera på nytt till dess att 
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den konvergerat och startvikten med lägst felfunktion hittats. Enligt Matignon, R., (2007) är 
felfunktionen som är standardinställningen för en ordinal variabel en Multipel Bernoulli funktion. 

 

Enligt Chow, M.-Y., et al (1994) beskrivs den multipla Bernoullifunktionen på följande vis: 

 

Formel 4 – Formel för felfunktionen Multipel Bernoulli 

𝑒𝑝 = −∑{𝑡𝑝𝑗 log(𝑦𝑝𝑗) + (1 − 𝑡𝑝𝑗) log(1 − 𝑦𝑝𝑗)}

𝑗

 

Där tp är vektorn med de önskade målklasserna, yp är nätverkets output. 

Det används även en aktiveringsfunktion i det gömda lagret och i outputlagret. Där Tan, P.-N., et al., 
(2006) säger att det denna funktion gör är att den bestämmer hur nodens output kommer att bli. Då 
responsvariabeln i denna uppsats är på ordinalskala så används en logistisk aktiveringsfunktion. 

 
Formel 5 – Formel för den logistiska aktiveringsfunktionen 

1

1 + 𝑒−𝑍𝐽
 

Där ZJ är det som nämnts tidigare, i formel 3 för det neurala nätverket. 

 

Då antalet gömda lager kan variera, så bestäms de beroende på hur komplext ens datamaterial är. 
Oftast så har modellen bara ett gömt lager då det lätt blir en allt för överanpassad och komplex modell 
om man ökar antalet lager. Även antalet noder som används kan variera, så för att få en så bra modell 
som möjligt bör även det testas flera gånger där då antalet ändras för att se vilket som ger bäst resultat. 

 

3.4 Beslutsträd 
Beslutsträd är ytterligare en klassificeringsmetod som kommer att användas i arbetet. 

Tan, P.-N., et al., (2006) skriver att beslutsträd är en känd teknik inom datamining och är relativt lätt 

att tolka och förstå. Detta är en anledning till att den väljs i denna uppsats.  

Enligt Tan, P.-N., et al., (2006) beskrivs processen för klassificering med hjälp av ett beslutsträd på så 

vis att den delar upp en datamängd till mindre och mindre grupper där målet med grupperna ska vara 

att de blir mer homogena och består av samma klass. 

Beslutsträdets uppgift är att sätta regler eller ställa frågor i form av två olika antaganden, där om värdet 

på variabeln ligger över alternativt under en gräns tilldelas den till respektive nod. I ett beslutsträd 

finns det högst upp en rotnod som sedan följs av en regel som bestämmer hur observationen ska 

klassificeras. Det kommer antingen splittas till en lövnod eller en till en ny nod för att sedan fortsätta 

neråt i trädet där en ny uppdelning bestäms av ytterligare en unik regel.  

Målet för beslutsträdet är att dela upp observationer på så vis att de som har samma värde på sin 

responsvariabel i samma lövnod. 

När då ett beslutsträd har skapats går det att se vilka av variablerna som har störst betydelse och då 

se hur bra trädet är genom att titta på klassificeringsgraden. Klassificeringsgraden mäts genom en 
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felklassificeringsgrad som är motsatsen till ackuratess och som innebär att den beskriver andelen 

observationer som klassificerats fel där ett lågt värde innebär en bättre klassificeringskvot. 

 

 

Figur 3 – Beskrivning av ett beslutsträd och dess noder 

Figur 3 visar ett uppgjort beslutsträd där rotnoden högst upp via en regel delar upp de olika 

observationerna till antigen en lövnod som avslutar den förgreningen, eller vidare till nod som sträcker 

sig djupare ner i trädet. Där försätter det att förgrenas till dess att uppdelningen är klar, eller att vi har 

nått vårat maximala antal lövnoder för att modellen inte ska bli för överanpassad. Detta görs i 

programvaran där modellen säger var den är som bäst och varken är överanpassad eller har dålig 

säkerhet. 

De program som idag används använder sig av inbyggda algoritmer för att utifrån de inställningar man 

satt in då ta fram det bästa trädet. Tan, P.-N., et al., (2006) skriver att fastän dessa algoritmer inte är 

helt optimala så har de ändå visats vara effektiva och håller en låg grad av felklassificeringar. I ett 

beslutsträd eftersträvas också alltid en så låg förorening i sina lövnoder som möjligt. Förorening är när 

olika typer av klasser hamnar i samma lövnod. Det finns olika föroreningsmått som kan användas för 

att minska detta för att få så homogena noder som möjligt. 

I formel 6 och 7 presenteras de två föroreningsmått som kommer att användas i denna uppsats. 

Formel 6 – Föroreningsmåttet Entropy 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑡) =  −∑𝑝(𝑖|𝑡)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑖|𝑡)

𝑐−1

𝑖=0

 

Formel 7 – Föroreningsmåttet Gini 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑡) = 1 −∑[𝑝(𝑖|𝑡)]2
𝑐−1

𝑖=0

 

 

Där i är betygskategorin, t är en given nod, c är antalet betygskategorier och p(i|t) är antalet 

observationer som tillhör betygskategorin i den givna noden. 
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3.4.1 Variable importance 
de Ville (2006) skriver att Importance är ett mått som kan användas inom beslutsträd för att avgöra 

vilka variabler som har störst påverkan för hur beslutsträdet ska delas upp med hjälp av reglerna. Detta 

värde ligger mellan 0 och 1 där ett högre värde innebär att den oftare är med i en regel och påverkar 

hur observationerna delas upp, där ett lågt värde säger motsatsen. När Gini används som 

föroreningsmått brukar det kallas för Gini importance, däremot kan importance även användas med 

flera olika föroreningsmått. Importance räknas ut med hjälp av följande formel: 

 
Formel 8 – Formel för variabel importance 

𝑉𝐼𝑋𝑖 = ∑ 𝑑𝑖𝑗𝐼𝑖𝑗
𝑗∈𝐽

 

Där i = 1, …, p, och är antalet förklaringsvariabler, j = 1, …, n, och är antalet noder. 𝐼𝑖𝑗 är splitkriteriumet 

som antar ett värde på 1 om variabeln användes, och 0 om den inte användes. 

 𝑑𝑖𝑗  är föroreningsminskningen som förklaras enligt följande formel:  

Formel 9 – Formel för föroreningsminskning 

               �̂� − (
𝑁𝐿

𝑁
∗ 𝐺�̂� +

𝑁𝑅

𝑁
∗ 𝐺�̂�)  

Där 𝐺 är föroreningsmåttet Gini, 𝐺�̂� är Gini för noden till vänster och 𝐺�̂� är Gini för noden till höger. N 

är det totala antalet observationer för nod j, 𝑁𝐿  är antalet observationer i den vänstra noden efter 

splittringen samt 𝑁𝑅 som är antalet observationer i den högra noden efter splittringen. 

 

3.5 Bayesiansk ordnad logistisk regression 
Gelman, A., och Hill, J., (2007) skriver att responsvariabeln för en Bayesiansk ordnad logistisk 

regressionsmodell är en kategorisk variabel som kan anta värden på en ordnad skala. Den ordnade 

kategoriska modellen förstås då lättast genom att värden antas på den latenta variabeln Zi (som kan 

ses i formel 10) som sedan får den att delas in till ett visst antal kategorier.  

Formel 10 – Formeln för ordnad logistisk regression 

𝑦𝑖  =  

{
 
 

 
 
1               𝑜𝑚 𝑧𝑖   < 𝑐1
2         𝑜𝑚 𝑧𝑖 ∈ [𝑐1, 𝑐2] 

3        𝑜𝑚 𝑧𝑖 ∈ [𝑐2, 𝑐3]  

4        𝑜𝑚 𝑧𝑖 ∈ [𝑐3, 𝑐4]
5              𝑜𝑚 𝑧𝑖 > 𝑐4 

 

 
𝑧𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝜀𝑖 

Parametrarna ci, där i = 1, 2, 3, 4, är trösklar för kategorierna där sedan beroende på värdet av den 

latenta variabeln Zi så hamnar den under eller över någon av trösklarna och då blir indelad i respektive 

kategori vilket i sin tur leder till att observationen får en klassificering tillhörande den gruppen. Denna 

latenta variabel är kontinuerlig och tolkas rent allmänt inte som en del av resultaten utan används för 

att få fram dela in i de olika kategorierna. β för denna modell är koefficienterna som skattas i modellen, 

och εi är feltermen som följer den logistiska fördelningfunktionen, där den logistiska 

fördelningsfunktionen liknar fördelningsunktionen för standard normalfördelningen förutom i 

svansarna där den är mer utdragen.  
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3.5.1 Bayesiansk inferens 
Lee, P., M., (2012) skriver att Bayesiansk statistik är ett särskilt sätt att tillämpa sannolikhet på olika 

statistiska problem.  Den största skillnaden gentemot frekventistisk statistik är att här ges verktyg för 

att kunna uppdatera ens antaganden och på så vis ta fram sannolikhetsfördelningen för de parametrar 

som ska skattas. 

Först definieras den så kallade priorfördelningen som innebär att ens egna subjektiva uppfattning om 

en parameter kan tas till vara på.  

Bayes sats definieras enligt formel nedan. 

Formel 11 – Bayes sats 

𝑃(𝛽𝑖|𝑋𝑖) =
𝑃(𝑋𝐼|𝛽𝑖) ∗ 𝑃(𝛽𝑖)

𝑃(𝑋𝑖)
∝ 𝑃(𝛽𝑖|𝑋𝑖) ∗ 𝑃(𝛽𝑖) 

Källa: Degroot, M., H., et al (2012). 

Där P(βi|𝑋𝑖) är vad som kallas posterior och är det uppdaterade antagandet om parametern som fås 

fram med hjälp av satsen. P(𝑋𝑖|βi) är likelihood delen av satsen som ses som en funktion av parametern 

βi. P(βi) är prior antagandet som bestämts innan, och till sist P(𝑋𝑖) som kallas evidence och kan ses som 

sannolikheten för data. 

Om posteriorn inte är given på analytisk form kan man erhålla slumpmässiga dragningar från posterior 

med hjälp av en Markov chain Monte Carlo algoritm förkortat MCMC för varje parameter β. Dessa 

dragningar visar hur posteriorn är fördelad. 

 

3.5.2 Priorfördelningar 
Som tidigare förklarat är priorfördelningen en sannolikhetsfördelning som kan ta ens egna 

uppfattningar om en parameter i åtagande vid skattning av parametern.  

Lee, P., M., (2012) skriver att det finns olika typer av priorfördelningar där den första är en så kallade 

informativ priorfördelning som tar till vara på specifik information som redan finns om en viss 

parameter när den ska skattas. Det finns även en icke-informativ prior, även kallad diffus prior, som 

innebär att det finns väldigt vag information om parametern ifråga. 

I denna uppsats används en icke-informativ priorfördelning då ingen tidigare information eller 

expertutlåtanden angående de olika parametrarna har hittats eller använts.   

Den icke-informativa priorfördelningen som använts är Uniformt fördelad med formeln som visas 

nedan. 

Formel 12 – Den uniforma fördelningen 

{𝛽1,…,𝛽𝑖} ~ 𝑈(−∞,∞) 

Där β parametrarna är uniformt fördelade och -∞ och ∞ är den undre- samt övre gränsen. Bürkner, P-

., C (2017) skriver att gränsvärdena ligger mellan alla reella värden, detta för att priorn inte ska ha 

någon stor påverkan på modellen, det vill säga vara icke-informativ. Priorfördelningen för trösklarna 

C, kommer också vara icke-informativa och likt β följa den uniforma fördelningen.  
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3.5.3 Estimationsrutin 
Gilks, W., R., (2005) skriver att MCMC är en teknik som används för göra dragningar från en komplex 

fördelning, och är då särskilt användbar för att få fram posteriorfördelningen i komplexa Bayesianska 

modeller så som Bayesiansk ordnad logistisk regression. 

Enligt Andrieu, C., et al., (2003) fungerar Monte Carlo delen av metoden på så vis att det simulerar ett 

antal dragningar för parametrarna från posteriorfördelningen, där Markov chain delen är en sekvens 

av iterationer från posteriorn där ett föreslaget parametervärde accepteras eller refuseras i varje 

iteration. Om ett föreslaget värde refuseras, så accepteras parametervärdet i iterationen innan. 

Det finns olika algoritmer för MCMC, där den som kommer användas i denna uppsats kommer vara 

från det tillhörande r-paketet BRMS och heter Hamiltonian Monte Carlo och sägs konvergera snabbare 

än andra algoritmer enligt Bürkner, P-., C (2017). 

 

3.5.4 Sannolikhetsfördelning för betygsklasser 
För att räkna ut sannolikheten till vilken kategori varje observation tillhör används 

posteriorfördelningen för parametrarna. Modellen har använt MCMC algoritmen med fyra stycken 

kedjor, vardera med 2000 iterationer varav de första 1000 är ”warmup” och är till för att kalibrera 

modellen, vilket leder till totalt 4000 posteriors. Det har körts med fyra kedjor för att se till at modellen 

konvergerades korrekt. Detta innebär att för varje observation kommer det att itereras över de 1000 

dragningarna från posteriorn från varje chain. Den latenta variabeln kommer hamna mellan vissa 

trösklar för att sedan klassificeras till en av de olika kategorierna.  

 

3.6 Programvaror 
De programvaror som använts under arbetet listas nedan. 

Vid skapandet av beslutsträd samt neurala nätverk har SAS Enterprise Miner 4.3 använts. 

När den Bayesianska ordnade logistiska regressionen gjordes, användes R-studio med ett externt r-

paket. Paul-Christian Bürkner (2017) har skapat paketet BRMS som innehåller funktioner som gör det 

möjligt att skatta Baysianska modeller som i sin tur använder sig av Stan som är ett c++ baserat paket 

vilket möjliggör den Bayesianska inferensen. 
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4 Resultat 
I denna del presenteras beskrivande statistik om datamaterialet och även resultatet från de analyser 

som utförts i uppsatsen. Inom varje avsnitt kommer det att vara uppdelat på så vis att det vita vinet 

presenteras först där det röda vinet presenteras därefter. 

 

4.1 Beskrivande statistik 
I denna del visas beskrivande statistik för både de vita och de röda vinerna. Det har skapats histogram 

för varje förklarade variabel för att tydligt kunna se fördelningen över datamängden. 

 

4.1.1 Vitt vin 

  

 

Figur 4 – Fördelningen av de förklarande variablerna för vitt vin 

Figur 4 illustrerar fördelningen för de olika förklarande variablerna för vitt vin. Det går att se att en stor 

del av parametrarna så som pH, druvanssyror, citronsyra, totalt svaveldioxid, fritt svaveldioxid samt 

sulfater har en bra spridning och ser normalfördelade ut med majoriteten av observationerna 

liggandes runt mitten. Restsocker har en spridning som minskar där störst andel av observationerna 

ligger i början för att sedan gradvis sjunka. Klorider och densitet har nästan alla observationer inom 

ett relativt tätt intervall, med ett fåtal observationer liggandes utanför. Fermenteringssyror och alkohol 

ser ut att öka till en början för att sedan stadigt sjunka.  
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Diagrammen är avklippta där en del av värdena inte följer med, bara för att tydligare kunna visa hur 

majoriteten av observationerna är fördelade.  

 

4.1.2 Rött vin 

 

 

Figur 5 – Fördelningen av de förklarande variablerna för rött vin 

Figur 5 illustrerar fördelningen för de olika förklarande variablerna för rött vin. Det går att se att 

druvanssyror, pH, fermenteringssyror, sulfater, samt densitet har en relativt bra spridning och ser 

normalfördelade ut med majoriteten av observationerna liggandes runt mitten. Restsocker, fritt- och 

totalt svaveldioxid har en spridning som ökar till en början för att sedan stadigt minska där störst andel 

av observationerna ligger i början för att sedan gradvis sjunka. Klorider har nästan alla observationer 

inom ett relativt tätt intervall, med ett fåtal observationer liggandes utanför. Alkohol har en spridning 

som gradvis sjunker med högst antal observationer i början. 
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4.2 Neurala nätverk 
Vid skapandet av de neuralanätverken bestäms mängden gömda lager samt mängden gömda noder i 

dessa lager.  Då en större mängd gömda lager med stor sannorlikhet ger en alltför komplex model, så 

används standardinställningen som är endast ett lager. Däremot testades det med olika många gömda 

noder för att se vilken som skapade det bästa nätverket. 

För att träna nätverket kördes även en 5-fold-korsvalidering där datamaterialet delades upp i fem lika 

stora delar på 20 procent av datamängden, och vardera del användes för att träna de återstående 80 

procenten som var kvar. Varje träning av nätverken gjordes 10 gånger vardera för varje uppdelning av 

datamängden.  

 

4.2.1 Vitt vin 
I tabell 3 presenteras resultatet av klassificeringen av kvalitet bland de olika nätverken för det vita 

vinet.      

Tabell 3 – De olika neurala nätverken för vitt vin, med olika antal gömda noder 

Gömda 
noder 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

3 0,456 54,4% 

4 0,451 54,9% 

5 0,441 55,9% 

6 0,433 56,7% 

7 0,446 55,4% 

8 0,424 57,6% 

9 0,429 57,1% 

I tabell 3 visas de neurala nätverken med olika antal gömda noder från tre till nio. Det går att se att 

vid just åtta gömda noder är resultatet som bäst, med en felklassificeringsgrad på 42,4 procent, och 

således en ackuratess på 57,6 procent. Modellen med åtta gömda noder kommer då att användas för 

att prediktera betygen. 

 

Tabell 4 – Confusionsmatris över de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos de vita vinerna för det neurala nätverket 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 

P
re

d
ik

te
ra

d
e 1 12,0% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 

2 63,4% 60,0% 18,1% 2,0% 1,1% 

3 24,0% 38,4% 72,7% 61,1% 51,7% 

4 0,5% 0,9% 9,0% 36,8% 47,2% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabell 4 visar andelen observationer som klassificerats korrekt samt fel. En bra modell ska ha en stor 

andel observationer i diagonalen vilket innebär att de är korrekt klassificerade. Bra är också att det är 

en hög andel observationer angränsade diagonalen vilket tyder på att de som felklassificerats ändå 

har fått ett kvalitetsbetyg som ligger nära sitt sanna värde. Det går också att se att ingen utav 

femmorna klassificerats rätt, samt att en stor majoritet av alla 3:or klassificerats rätt. 
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Tabell 5 – Ackuratess med sänkt tröskel för vitt vin för neurala nätverk. 

Neurala nätverk 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 75,40% 

2 99,10% 

3 99,80% 

4 98,00% 

5 47,20% 

I tabell 5 visas resultatet från klassificeringen där det räknats som korrekt klassificering om 

observationen hamnat i någon av de intilliggande betygsgrupperna.  Det syns nu att ettor och 

framförallt femmor har lägst men fortfarande hög ackuratess på 75,4 respektive 47,2 procent. Bäst har 

treorna klassificerats med en väldigt hög ackuratess på 99,8 procent, där även tvåorna och fyrorna 

hamnar mycket högt. 

 

Tabell 6 – Vikter hos de vita vinerna för det neurala nätverket 

Variabel Vikt 

Citronsyra 0,339 

Fritt svaveldioxid 0,165 

pH 0,152 

Restsocker 0,136 

Alkohol 0,124 

Druvanssyror 0,109 

Klorider 0,085 

Totalt svaveldioxid 0,080 

Densitet 0,048 

Fermenteringssyror 0,041 

Sulfater 0,021 

I tabell 6 presenteras de vikter för variablerna i det neurala nätverket. De värden som ligger nära noll 

har ingen stor påverkan vid klassificering med hjälp av det neurala nätverket. De som har höga vikter 

har en stor påverkan vid klassificeringen, där citronsyra har störst påverkan för att klassificera ett vitt 

vin och lägst påverkan har sulfater.  
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4.2.2 Rött vin 
I tabell 7 går det att se resultatet av klassificeringen av kvalitet bland de olika nätverken.      

Tabell 7 – De olika neurala nätverken för rött vin, med olika antal gömda noder 

Gömda 
noder 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

3 0,405 59,5% 

4 0,391 60,9% 

5 0,402 59,8% 

6 0,367 63,2% 

7 0,405 59,5% 

8 0,395 60,5% 

9 0,393 60,7% 

I tabell 7 syns det att felklassificeringsgraden för nätverken med olika antal gömda noder skiljer sig åt. 

Det som visas ovan är då noderna från tre till nio då de gav bäst resultat. Det går dock att se att vid just 

sex gömda noder är resultatet som bäst, med en felklassificeringsgrad på 36,7 procent, och således en 

ackuratess på 63,2 procent. 

 

Tabell 8 – Confusionsmatris över de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos de röda vinerna för det neurala nätverket 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 

P
re

d
ik

te
ra

d
e 1 1,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 90,5% 76,2% 29,9% 4,5% 0,0% 

3 7,9% 22,6% 63,8% 53,3% 55,6% 

4 0,0% 0,7% 6,3% 42,2% 44,4% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

I tabell 8 illustreras andelen observationer hos de röda vinerna som klassificerats korrekt samt 

klassificerats fel. Det går tydligt att se att det är väldigt låg andel av ettorna som klassificerats korrekt 

och ingen av femmorna.  Tabellen visar också att tvåorna har klassificerats bäst där även treorna har 

en stor andel som blivit korrektklassificerade. 

 

Tabell 9 – Ackuratess med sänkt tröskel för rött vin för neurala nätverk 

Neurala nätverk 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 92,10% 

2 99,30% 

3 100,00% 

4 95,50% 

5 44,40% 
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I tabell 9 visas det att femmorna har lägst ackuratess på 44,4 procent. Alla treor har klassificerats 

korrekt och har således en ackuratess på 100 procent, där även tvåorna, treorna och fyrorna hamnar 

mycket högt. 

 

Tabell 10 – Vikter hos de röda vinerna för det neurala nätverket 

Variabel Vikt 

Restsocker 0,640 

Klorider 0,446 

Citronsyra 0,379 

Sulfater 0,318 

pH 0,264 

Alkohol 0,247 

Totalt svaveldioxid 0,226 

Densitet 0,119 

Fritt svaveldioxid 0,091 

Druvanssyror 0,038 

Fermenteringssyror 0,027 

I tabell 10 presenteras vikterna för variablerna i det neurala nätverket. Restsocker har störst påverkan 

för att klassificera ett rött vin och lägst påverkan har fermenteringssyror.  

 

4.3 Beslutsträd  
För att träna beslutsträden kördes en 5-fold-korsvalidering där datamaterialet delades upp i fem lika 

stora delar på 20 procent av datamängden, och vardera del användes för att träna de återstående 80 

procent som var kvar.  

Utav de två olika föroreningsmåtten som användes gav föroreningsmåttet Gini bäst resultat för både 

det röda och vita vinet.  

 

4.3.1 Vitt vin 
Tabell 11 – Tabell över ackuratessen och felklassificeringsgraden hos det vita vinet för beslutsträdet 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

0,425 57,5% 

Tabell 11 visar att 57,5 procent av vinerna har lyckats klassificeras till korrekt kvalitetsbetyg med hjälp 

av beslutsträdet. Det visas även att felklassificeringsgraden ligger på 0,425 som betyder att 42,5 

procent av observationerna har felklassificerats.   
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Tabell 12 – Confusionsmatris över de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos det vita vinet för beslutsträdet 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 
P

re
d

ik
te

ra
d

e 1 13,1% 0,8% 0,1% 0,1% 1,1% 

2 57,9% 62,3% 22,1% 3,8% 0,6% 

3 27,3% 35,0% 69,2% 56,5% 45,0% 

4 1,6% 1,9% 8,4% 39,0% 43,9% 

5 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 9,4% 

I tabell 12 syns det att det är höga andelar för varje betyg i diagonalen vilket är de observationer som 

skattats rätt. I rutorna närmst de i diagonalen ses även där höga andelar vilket är observationer som 

klassificerats till ett närliggande betyg. Det går även att se att endast 9,4 procent av de som tillhör 

betyg 5 skattats rätt, där majoriteten av dessa felklassificerats till 3 och 4 istället. 

 

Tabell 13 – Ackuratess med sänkt tröskel för vitt vin för beslutsträd 

Beslutsträd 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 71,00% 

2 98,10% 

3 99,70% 

4 96,10% 

5 53,30% 

I tabell 13 syns det att ettor och framförallt femmor har lägst men fortfarande hög ackuratess på 71,0 

respektive 53,3 procent. Bäst har treorna klassificerats med en väldigt hög ackuratess på 99,7 procent, 

där även tvåorna och fyrorna hamnar högt. 

 

Tabell 14 – Variabel Importance för det vita vinet 

Variabel 
Antal 

uppdelade 
regler 

Importance 

Alkohol 5 1,0000 

Fermenteringssyror 2 0,6151 

Fritt svaveldioxid 4 0,4689 

Restsocker 2 0,2699 

Klorider 2 0,2481 

Citronsyra 2 0,2226 

pH 1 0,2029 

Sulfater 1 0,1763 

Densitet 0 0,0000 

Total svaveldioxid 0 0,0000 

Druvans syror 0 0,0000 



 

- 19 - 
 

I tabell 14 visas en variable importance plot som visar vilken av variablerna som hjälpt till mest för att 

skapa beslutsträdet och dess fördelningsregler. På så vis går det att se vilken variabel som har störst 

betydelse för att prediktera betyget. Alkohol och totalt fermenteringssyror ligger i toppen för det vita 

vinet och har störts påverkan, det finns även tre variabler som inte verkar ha någon betydelse alls för 

skapande av beslutsträdet och de är variablerna densitet, total svaveldioxid, samt druvans syror. 

 

4.3.2 Rött vin 
För att se hur bra trädet har lyckats klassificera så studeras ackuratessen som beskriver hur stor andel 

som klassificerats korrekt. 

 

Tabell 15 – Tabell över ackuratessen och felklassificeringsgraden hos det röda vinet för beslutsträdet 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

0,319 68,1% 

Tabell 15 visas att 68,1 procent av vinerna har lyckats klassificeras till korrekt kvalitetsbetyg med hjälp 

av beslutsträdet. Det går även se att en felklassificeringsgrad på 0,319 som betyder att 31,9 procent 

av observationerna har felklassificerats.   

 

Tabell 16 – Confusionsmatris över de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos det röda vinet för beslutsträdet 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 

P
re

d
ik

te
ra

d
e 1 19,0% 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 

2 52,4% 74,2% 22,3% 10,6% 0,0% 

3 27,0% 24,5% 73,5% 38,2% 44,4% 

4 1,6% 0,4% 4,1% 51,3% 50,0% 

5 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 5,6% 

I tabell 16 syns det att det är högst andel för varje betyg i diagonalen vilket är de observationer som 

skattats rätt. I rutorna närmst de i diagonalen ses även där höga andelar vilket är observationer som 

klassificerats till ett närliggande betyg. Detta verkar vara en relativt bra klassificering då majoriteten 

av de som klassificerats fel ligger i det angränsande betyget. För betyg fem har modellen inte lyckats 

klassificera lika bra då endast 5,6 procent blev korrekt. 
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Tabell 17 – Ackuratess med sänkt tröskel för rött vin för beslutsträdet 

Beslutsträd 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 71,40% 

2 99,40% 

3 99,80% 

4 89,40% 

5 55,60% 

I tabell 17 visas det att femmorna har lägst ackuratess på 55,6 procent. Bäst har treorna klassificerats 

med en hög ackuratess på 99,80 procent, med tvåorna tätt därefter. 

 

Tabell 18 – Variabel Importance för det röda vinet 

Variabel 
Antal 

uppdelade 
regler 

Importance 

Alkohol 4 1,0000 

Total svaveldioxid 5 0,6073 

Sulfater 3 0,5439 

Fermenteringssyror 3 0,5376 

pH 2 0,3333 

Fritt svaveldioxid 2 0,3062 

Klorider 2 0,2624 

Citronsyra 0 0,0000 

Restsocker 0 0,0000 

Densitet 0 0,0000 

Druvans syror 0 0,0000 

I tabell 18 presenteras en variable importance plot som visar vilken av variablerna som hjälpt till mest 

för att skapa beslutsträdet och dess fördelningsregler och på så vis går det att se vilken variabel som 

har störst beydelse för att prediktera betyget. Det går tydligt se att det är alkohol och totalt 

svaveldioxid som ligger i toppen för det röda vinet, det finns även fyra variabler som inte verkar ha 

någon betydelse alls för skapande av beslutsträdet och de är variablerna citronsyra, restsocker, 

druvansyror samt densitet.  
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4.4 Bayesiansk ordnad logistisk regression 
Vid skapandet av en Bayesiansk ordnad logistisk regression kan priors om en parameter antas. Då inga 

tidigare antaganden fanns användes en så kallad icke-informativ prior där man inte vet något tidigare 

om hur utfallet kan tänkas bli. 

 

4.4.1 Vitt vin 
Tabell 19 – Skattningar för den Bayesianska logistiska regressionsmodellen för de vita vinerna 

Posteriorresultat för parametrarna 

Variabel Medelvärde Standardfel 
2,5 % 

percentil 
97,5 % 

percentil Rhat (�̂�) 

C [1] -3,94 0,08 -4,11 -3,78 1 

C [2] -0,9 0,04 -0,97 -0,84 1 

C [3] 1,69 0,04 1,61 1,77 1 

C [4] 3,95 0,08 3,78 4,11 1 

Druvanssyror 0,2 0,05 0,1 0,3 1 

Fermenteringssyror -0,51 0,03 -0,57 -0,45 1 

Citronsyra 0,01 0,03 -0,04 0,07 1 

Restsocker 1,18 0,12 0,95 1,41 1 

Klorider -0,01 0,03 -0,07 0,05 1 

Fritt svaveldioxid 0,2 0,04 0,13 0,27 1 

Totalt svaveldioxid -0,04 0,04 -0,11 0,04 1 

Densitet -1,4 0,18 -1,76 -1,04 1 

pH 0,31 0,04 0,23 0,4 1 

Sulfater 0,21 0,03 0,15 0,27 1 

Alkohol 0,53 0,09 0,34 0,71 1 

I tabell 19 presenteras den ordnade logistiska regressionsmodellen för det vita vinet. Det går att se 

medelvärdet hos varje parameter samt ett tillhörande kredibilitetsinterval på 2,5 och 97,5 percentilen 

för varje parameter. Kredibilitetsinterval tolkas på så sätt att druvanssyror kommer med 95 procents 

sannolikhet att ha ett posteriorvärde mellan 0,1 och 0,3 det vill säga en ganska liten positiv påverkan 

för vinets kvalité. Täcker kredibilitetsintervalet noll betyder det att variabeln inte är signifikant. Som 

går att se är att de variabler som täcker noll är, citronsyra, klorider och totalt svaveldioxid är därför är 

dessa variabler inte signifikanta. 

Medelvärdena för posteriorna ses som effekten för de olika parametrarna, där om det har ett stort 

positivt värde så påverkar det vinets kvalitet positivt, är det negativt blir kvalitetsbetyget sämre och 

om det ligger nära noll är dess påverkan på betyget inte allt för stor. Det går att se att alkohol samt 

restsocker har störst positiv påverkan på vinets kvalitetsbetyg, samt fermenteringssyror och 

framförallt densitet har störst negativ påverkan på betyget enligt denna modell.  

Det går även att se att �̂� för varje parameter är 1, vilket innebär att det har konvergerat. 
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Tabell 20 – Ackuratess och felklassificering hos det vita vinet för den Bayesianska ordnade logistiska regressionen 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

0,474 52,6% 

Tabell 20 visas att det är en 52,6 procent sannolikhet att modellen lyckas klassificeras till korrekt 

kvalitetsbetyg. Vilket då innebär att en felklassificeringsgrad på 0,474 betyder att det är en 47,4 

procent chans att modellen felklassificerar.   

I bilaga 1 syns visuellt dragningarna och posteriordistributionen som ser bra ut då ingen variabel ser ut 

att följa något oregelbundet mönster vilket tyder på att modellen har konvergerat korrekt. 

 

Tabell 21 – Confusionsmatris över sannolikhetsfördelningen för de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos de vita 
vinerna för den Bayesianska ordnade logistiska regressionen 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 

P
re

d
ik

te
ra

d
e 

1 3,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 59,0% 49,8% 17,7% 5,3% 5,6% 

3 36,6% 49,3% 75,3% 72,8% 60,0% 

4 1,1% 0,8% 7,0% 21,7% 34,4% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

 
Tabell 21 visar de olika sannolikheterna för de betyg som observationerna har klassificerats till. 
Sannolikheterna i diagonalen är sannolikheten att observationen ska klassificeras korrekt och i rutorna 
närmst de i diagonalen är sannolikheten att de klassificerats till ett närliggande betyg.  För de vita 
vinerna klarar modellen bäst av att korrekt klassificera till betyg två och tre då den får en hög 
sannolikhet att hamna där jämfört med de andra betygen. Vid betyg ett och fem har modellen svårast 
då sannolikheten att den klassificeras rätt är mycket lägre än att den skulle klassificeras fel.  
 

Tabell 22 – Ackuratess med sänkt tröskel för vitt vin för Bayesianska ordnade logistiska regressionsmodellen 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 62,30% 

2 99,18% 

3 99,95% 

4 94,66% 

5 34,44% 

 
I tabell 22 syns det att ettor och framförallt femmor har lägst ackuratess på 62,3 respektive 34,44 
procent. Bäst har treorna klassificerats med en hög ackuratess på 93,6 procent, men även tvåorna och 
fyrorna hamnar högt. 
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Figur 6 – Sannolikhetsfördelning över korrekt klassificerade 

I figur 6 syns histogram över sannolikhetsfördelningen för att de olika betygen ska bli korrekt 
klassificerade. Det går tydligt att se för betyg ett och fem, att majoriteten av observationerna har en 
låg sannolikhet att lyckas bli klassificerad till rätt betyg där det finns ett antal observationer med högre 
sannolikhet att hamna korrekt. För betyg två och tre syns det att en majoritet av observationerna får 
en ökande sannolikhetsnivå att klassificeras rätt, som sedan avtar helt runt 60 procent. För betyg 4 
syns det en relativt jämn spridning för sannolikheterna att observationerna ska klassificeras till en 4.  
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4.4.1.1 Korrelation mellan parametrar för det vita vinet 

 

Figur 7 – Korrelationerna mellan parametrarna för det vita vinet 

I figur 7 syns korrelationerna mellan parametrarna för vitt vin där en mörkare färg visar en stark 
korrelation där en ljusare färg innebär en låg korrelation. Alkohol och densitet som har högst positiv 
korrelation på 0,91 med restsocker och druvanssyror därefter på 0,74 vilket betyder att dem har stor 
samverkan på varandra för att prediktera kvalitén. De som har stark negativ korrelation på varandra 
är alkohol och restsocker med ett värde på -0,82, samt densitet och restsocker med ett värde på -0,96. 
Detta innebär att de har en motsatt effekt på varandra för att prediktera kvalité på vinet där om ena 
ökar så kommer den andra variabeln att minska. 
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4.4.2 Rött vin 
Tabell 23 – Skattningar för den Bayesianska logistiska regressions modellen för det röda vinet 

Posterior resultat för parametrarna 

Variabel Medelvärde Standardfel 
2,5 % 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat (𝒓)̂ 

C [1] -4,04 0,14 -4,33 -3,78 1 

C [2] -0,3 0,06 -0,42 -0,18 1 

C [3] 2,56 0,09 2,38 2,76 1 

C [4] 5,61 0,26 5,13 6,14 1 

Druvanssyror 0,23 0,14 -0,05 0,5 1 

Fermenteringssyror -0,6 0,07 -0,75 -0,46 1 

Citronsyra -0,15 0,09 -0,33 0,02 1 

Restsocker 0,12 0,07 -0,01 0,25 1 

Klorider -0,24 0,06 -0,36 -0,12 1 

Fritt svaveldioxid 0,14 0,07 0,01 0,28 1 

Totalt svaveldioxid -0,37 0,08 -0,52 -0,22 1 

Densitet -0,15 0,13 -0,4 0,1 1 

pH -0,13 0,09 -0,31 0,05 1 

Sulfater 0,49 0,06 0,37 0,62 1 

Alkohol 0,89 0,09 0,72 1,06 1 

Tabell 23 visar den ordnade logistiska regressionsmodellen för det röda vinet. Det går även här att se 

medelvärdet hos varje parameter samt ett tillhörande kredibilitetsinterval på 2,5 och 97,5 percentilen 

för varje parameter. Kredibilitetsinterval tolkas på så sätt att druvanssyror kommer med 95 procents 

sannolikhet att ha ett posterior värde mellan -0,05 och 0,5. Eftersom att intervallet täcker 0 går det 

inte att avgöra om parametern har en positiv eller negativ påverkan för vinets kvalité. De variabler som 

inte är signifikanta eftersom att de täcker noll inom Kredibilitetsintervallet är druvanssyror, citronsyra, 

restsocker, densitet och pH. 

Medelvärdet ses som effekten för de olika parametrarna, där om det har ett stort positivt värde så 

påverkar det vinets kvalitet positivt, är det negativt blir kvalitetsbetyget sämre och om det ligger nära 

noll är dess påverkan på betyget inte allt för stor. Det går att se att alkohol samt sulfater har störst 

positiv påverkan på vinets kvalitetsbetyg, samt fermenteringssyror och totalt svaveldioxid har störst 

negativ påverkan på betyget enligt denna modell.  

Det går även att se att �̂� för varje parameter är 1, vilket innebär att det har konvergerat. 
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Tabell 24 – Tabell över ackuratessen och felklassificeringsgraden hos det röda vinet för Bayesianska ordnade logistiska 
regressionen 

Felklassificeringsgrad Ackuratess 

0,405 59,5% 

Tabell 24 visas att det är 59,5 procent sannolikhet att modellen lyckas klassificeras till korrekt 

kvalitetsbetyg. Vilket då innebär att en felklassificeringsgrad på 0,405 betyder att det är en 40,5 

procent chans att modellen felklassificerar.   

I bilaga 2 så syns visuellt dragningarna och posterior distributionen som ser bra ut då ingen variabel 

ser ut att följa något oregelbundet mönster vilket tyder på att modellen har konvergerat korrekt. 

 

Tabell 25 – Confusionsmatris över sannolikhetsfördelningen för de sanna och predikterade kvalitetsbetygen hos de röda 
vinerna för den Bayesianska ordnade logistiska regressionen 

  Sanna 

 Betyg 1 2 3 4 5 

P
re

d
ik

te
ra

d
e 

1 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 71,4% 74,2% 33,1% 3,5% 0,0% 

3 28,6% 25,1% 61,8% 70,4% 55,6% 

4 0,0% 0,3% 5,2% 26,1% 44,4% 

5 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabell 25 visar de olika sannolikheterna för de betyg som observationerna har klassificeras till. 
Sannolikheterna i diagonalen är sannolikheten att observationen ska klassificeras korrekt och i rutorna 
närmst de i diagonalen är sannolikheten att de klassificerats till ett närliggande betyg.  För de röda 
vinerna klarar modellen bäst av att korrekt klassificera till betyg två och tre då den får en hög 
sannolikhet att hamna där jämfört med de andra betygen. Vid betyg ett och fem har modellen svårast 
då sannolikheten att den klassificeras rätt är mycket lägre än att den skulle klassificeras fel.  
 
 
Tabell 26 – Ackuratess med sänkt tröskel för rött vin för Bayesianska ordnade logistiska regressionsmodellen 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 

Betyg +-1 Ackuratess 

1 71,43% 

2 99,56% 

3 100,00% 

4 96,48% 

5 71,43% 

I tabell 26 visas att femmorna har lägst ackuratess på 71,43 procent. Bäst har treorna klassificerats 
med en hög ackuratess på 100 procent, men även tvåorna och fyrorna hamnar högt på 99,56 
respektive 96,48 procent. 
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Figur 8 – Sannolikhetsfördelning över korrekt klassificerade 

I figur 8 syns histogram över sannolikhetsfördelningen för att de olika betygen ska bli korrekt 
klassificerade. Det går tydligt att se för betyg ett, att majoriteten av observationerna har en låg 
sannolikhet att lyckas bli klassificerad till sitt betyg där det finns ett antal observationer med högre 
sannolikhet att hamna korrekt. För betyg två och tre syns det att en majoritet av observationerna får 
en ökande sannolikhetsnivå att klassificeras rätt, som sedan avtar helt runt 70 procent. För betyg 4 
ökar sannolikheten mellan 0 och 30 procent för att sedan sjunka igen. Betyg 5 har ett lågt antal 
observationer vilket medför att sannolikhetsnivån hamnar lågt för det betyget. 
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4.4.2.1 Korrelation mellan parametrar för de röda vinerna  

 

 
Figur 9 – Korrelationerna mellan parametrarna för de röda vinerna 

I figur 9 visas att pH och druvanssyror har högst positiv korrelation på 0,72, alkohol och densitet 
därefter på 0,71 vilket betyder att dem har stor samverkan på varandra för att prediktera kvalitén. De 
som har stark negativ korrelation med varandra är total svaveldioxid och fritt svaveldioxid samt 
densitet och druvanssyror som har en motsatt effekt på varandra för att prediktera kvalité på vinet då 
om ena ökar så kommer den andra variabeln att minska. 
 

4.5 Jämförelse av klassificeringsmodeller 

4.5.1 Vitt vin 
I tabell 27 och 28 kommer jämförelse av resultatet hos de olika klassificeringstyperna för vitt vin att 

presenteras.  

 

Tabell 27 – Jämförelse av de olika klassificeringsmetoderna för det vita vinet 

Klassificeringstyp Felklassificeringsgrad Ackuratess 

Bayesiansk ordnad logistisk 
regression 

0,474 52,6% 

Beslutsträd 0,425 57,5% 

Neurala nätverk 0,424 57,6% 

I tabell 27 presentera skillnaderna bland de olika modellerna gällande klassificeringen. Det går att se 

att bäst på att klassificera de olika vita vinerna till rätt kvalitetsbetyg är neurala nätverk som har en 

ackuratess på 57,6 procent därefter hamnar beslutsträd med en ackuratess på 57,5 procent, och till 
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sist den Bayesianska ordnade logistiska regressionen som i detta fall var sämst med en ackuratess på 

52,6 procent. 

 

Tabell 28 – Jämförelse av ackuratess hos det vita vinet med sänkt betygströskel 

Modell Ackuratess 

Neurala nätverk 96,40% 

Beslutsträd 95,80% 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 

94,95% 

I tabell 28 visas resultatet från klassificeringen där det räknats som korrekt klassificering om 

observationen hamnat i någon av de intilliggande betygsgrupperna.  Totalt sett lyckas det neurala 

nätverket klassificera bäst med en ackuratess på 96,40 procent, och den Bayesianska ordnade 

logistiska regressionen sämst på 94,95 procent. Däremot, likt innan tas osäkerheten med i beaktning 

för den Bayesianska modellen därav får den även en lägre procent än de andra. 

 

4.5.2 Rött vin 
I tabell 29 och 30 kommer jämförelse av resultatet hos de olika klassificeringstyperna för rött vin att 

presenteras.  

 

Tabell 29 – Jämförelse av de olika klassificeringsmetoderna för det röda vinet 

Klassificeringstyp Felklassificeringsgrad Ackuratess 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 0,405 59,5% 

Beslutsträd 0,319 68,1% 

Neurala nätverk 0,367 63,2% 

Även i tabell 29 syns det att de olika modellerna skiljer sig åt gällande klassificeringen. Det går att se 

att bäst på att klassificera de olika röda vinerna till rätt kvalitetsbetyg är beslutsträden som har en 

ackuratess på 68,1 procent därefter hamnar neurala nätverket med en ackuratess på 63,2 procent, och 

till sist även här den Bayesianska ordnade logistiska regressionen med en ackuratess på 59,5 procent. 

 

Tabell 30 – Jämförelse av de olika klassificeringsmetoderna med sänkt betygströskel för det röda vinet 

Modell Ackuratess 

Neurala nätverk 98,20% 

Beslutsträd 96,70% 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 

97,62% 

I tabell 30 visas resultatet från klassificeringen för det röda vinet där det räknats som korrekt 

klassificering om observationen hamnat i någon av de intilliggande betygsgrupperna.  Totalt sett har 

alla en väldigt hög ackuratess där det neurala nätverket lyckats bäst med en ackuratess på 98,20 

procent, och beslutsträdet lyckas sämst på 96,7 procent.  
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4.6 Jämförelse av variabel effekt 
I tabell 31 och 32 presenteras effekten för de olika variablerna och jämförs för att se hur de olika 

modellerna skiljer sig åt. 

 

Tabell 31 – Effektjämförelse för de vita vinerna 

Variabel 
Importance 

från 
beslutsträdet 

Bayesiansk ordnad 
logistisk regression 

Vikter från      
neurala nätverket 

Alkohol 1 0,53 0,124 

Fermenteringssyror 0,6151 -0,51 0,041 

Fritt svaveldioxid 0,4689 0,2 0,165 

Restsocker 0,2699 1,18 0,136 

Klorider 0,2481 -0,01 0,085 

Citronsyra 0,2226 0,01 0,339 

pH 0,2029 0,31 0,152 

Sulfater 0,1763 0,21 0,021 

Densitet 0 -1,4 0,048 

Total svaveldioxid 0 -0,04 0,08 

Druvans syror 0 0,2 0,109 

I tabell 31 så syns det att alkohol i framförallt beslutsträdet och den Bayesianska modellen har en stor 

betydelse för att prediktera ett vins kvalité. För det neurala nätverket ligger det däremot i mitten när 

det kommer till betydelsen. Något annat som är märkbart är att densitet har en stor effekt för att 

prediktera ett vins kvalité för den Bayesianska modellen men har ingen påverkan alls för beslutsträdet 

och en väldigt låg påverkan för det neurala nätverket. Även restsocker som har en stor effekt för 

Bayesianska modellen har en liten effekt när det kommer till beslutsträdet. Klorider och och framförallt 

citronsyra som inte var signifikanta i den Bayesianska modellen hade ändå en liten påverkan för 

beslutsträdets skapande där citronsyra var det som påverkade mest i det neurala nätverket.  
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Tabell 32 – Effektjämförelse för de röda vinerna 

Variabel 
Importance 

från 
beslutsträdet 

Bayesiansk ordnad 
logistisk 

Vikter från      
neurala nätverket 

Alkohol 1 0,89 0,247 

Total svaveldioxid 0,6073 -0,37 0,226 

Sulfater 0,5439 0,49 0,318 

Fermenteringssyror 0,5376 -0,6 0,027 

pH 0,3333 -0,13 0,264 

Fritt svaveldioxid 0,3062 0,14 0,091 

Klorider 0,2624 -0,24 0,446 

Citronsyra 0 -0,15 0,379 

Restsocker 0 0,12 0,64 

Densitet 0 -0,15 0,119 

Druvans syror 0 0,23 0,038 

I tabell 32 så syns det att alkohol i likt det vita vinet har störst påverkan för beslutsträdet och den 

Bayesianska modellen, medan för det neurala nätverket är det klorider som avgör mest. Det går även 

att se att sulfater och total svaveldioxid har en stor påverkan för alla tre modeller. De variabler som 

har importance 0 i beslutsträdet visade också sig inte vara signifikanta för den Bayesianska modellen 

men där citronsyra likt för det vita vinet hade en stor påverkan för det neurala nätverket.  
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5 Diskussion 
 

En av andra metoder som hade kunnat användas för att kunna klassificera vinkvalitén är support vector 

machines (SVM) som även användes i den tidigare studien av Cortez, P. et al. (2009). I denna studie 

användes även neurala nätverk, och varför det då valdes att just utesluta SVM och använda oss av 

neurala nätverk istället var främst för att för i den tidigare studien kom de fram till att exempelvis olika 

antal gömda noder kunde erhålla ett annat resultat än vad de fått fram, vilket gjorde det mer intressant 

att använda och testa den metoden.  

Med jämförelse av den tidigare studien skriven av Cortez, P. et al. (2009) visade det sig att när tröskeln 

för vad som klassificerats korrekt sänktes till att inkludera de två närmsta betygsklasserna erhöll deras 

bästa modell SVM en ackuratess på 89 procent för det röda vinet och 87 procent för det vita vinet. I 

avsnitt 4.5 (jämförelse av klassificeringsmodeller) visas vår uträkning av ackuratessen där tröskeln blivit 

sänkt till att inkludera närliggande kvalitetsbetyg, där det visade sig i detta fall att det neurala nätverket 

gav bäst ackuratess på 98,2 procent för det röda vinet och 96,4 procent för det vita vinet. 

Neurala nätverk är en av metoderna som erhöll bäst resultat vid klassificering, dock finns lite kritik för 

modellen då vikterna är svårtolkade. Enligt Matignon, R., (2007) är en stor nackdel för det neurala 

nätverket att det är svårt att mäta effekten eller sambanden mellan variabler. Därför litas det mest på 

den Bayesianska modellen och beslutsträdet när det kommer till att mäta effekten av och mellan 

variablerna. Detta syns också utifrån resultatet vi fått fram, att vikterna från det neurala nätverket visar 

att inte samma variabler som de andra modellerna blir viktiga. 

En av nackdelarna med den Bayesianska modellen är som vi kan se från resultatet är att den inte fått 

lika bra ackuratess och då klassificerat sämre än de andra metoderna. En annan nackdel med den är 

att resultatet inte är lika självklart som vid en frekventistiskmodell och då inte kan tolkas på samma 

sätt eftersom att Bayesianska modeller får fram sannolikhetsfördelningar. Detta är dock också varför 

just en Bayesiansk modell valts, för att kunna se sannolikhetsfördelningar och då osäkerheten för 

betygskategori. En annan anledning till varför just denna modell valts är för att vi kan få fram effekterna 

och se om de har en positiv eller negativ påverkan för vinetskvalitet och på varanda. 

Under de olika modellerna har även olika seeds testat, bara för att utesluta att slumpen är det som 

påverkat de svar vi erhållit. 

För det vita vinet påverkar bland annat restsocker starkt positivt och densitet starkt negativt, vilket kan 

tänkas bero på att man vill ha ett lättdrucket och sött vitt vin som inte är för fylligt. För det röda vinet 

är det svårt att hitta liknande samband, man kan dock se för de båda vinerna att man vill ha ett högre 

alkoholhaltigt vin. 

Kollar man på korrelation mellan variablerna går det att se att just restsocker har en negativ påverkan 

på varandra, där detta troligtvis beror på att när socker tillförs under jäsning så omvandlas det till 

alkohol vilket då ökar. 
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6  Slutsatser  
Vilka variabler påverkar och hur stora är effekterna på kvalitén för vinerna? 

Överlag för båda typerna av vin så är det framförallt alkoholhalten som har en stor positiv påverkan på 

kvalitetsbetyget. Fermenteringssyror var också en återkommande variabel som påverkade både rött 

och vitt vin.   

I tabell 31 för den Bayesianska ordnade logistiska regressionen över det vita vinet visas det att för en 

positiv påverkan på vinets kvalitetsbetyg så behövs ett vin med en hög alkoholhalt samt med en hög 

halt restsocker. Mängden fermenteringssyror påverkar vinets kvalitetsbetyg negativt där en lägre 

mängd ger bättre betyg, har vinet en lägre densitet kommer även där betyget för vinet bli högre. Kollar 

man sedan på importance syns även där att alkoholhalten och fermenteringssyror som är vad som 

avgör mest och är viktigast när det kommer till kvalitetsbetyget.  

I tabell 32 syns istället resultatet för det röda vinet där även här alkoholhalten har störst påverkan på 

kvalitetsbetyget men där även sulfater har en positiv påverkan enligt den Bayesianska ordnade 

logistiska regressionen. Störst negativ påverkan har fermenteringssyra och totalt svaveldioxid.  Det 

syns även här att alkohol, fermenteringssyror och sulfater är de som har en stor påverkan vid 

bestämmandet av beslutsträdets regler. 

Variablerna påverkar även varandra, där det i figur 7 går att se effekten mellan variablerna för det vita 

vinet. Högst positiv samverkan har alkohol och densitet vilket innebär att när den ena ökar, så ökar 

även den andra, starkast motverkande effekt på varandra det vill säga när den ena ökar så kommer 

den andra sjunka är densitet och restsocker. 

Det syns även för det röda vinet i figur 9 att alkohol och densitet har störst positiv påverkan på 

varandra, medan de med en starkt negativ samverkan på varandra blev densitet och druvanssyror. 

 

Vilken/vilka klassificeringsmetoder fungerar bäst för att klassificera ett vin till en kvalitetsklass?  

I tabell 27 visas jämförelser av modellerna för de vita vinerna. Beslutsträd och det neurala nätverket 

erhöll ett väldigt snarlikt resultat där det neurala nätverket hade en ackuratess på 57,6 procent och 

beslutsträdet 57,5 procent. Den Bayesianska ordnade logistiska regressionen fick en sannolikhets 

ackuratess som var lägre, på 52,6 procent.  

För de röda vinerna i tabell 29 går det se att alla tre modeller fick en högre ackuratess än för de vita 

vinerna. Bäst av dessa blev beslutsträdet på 68,1 procent, med det neurala nätverket därefter på 63,2. 

Även här hamnade den Bayesianska ordnade logistiska regressionen i botten på 59,5 procent. 

Vid klassificering av de båda typerna av vin skulle vi rekommendera att använda sig av ett beslutsträd, 

då det erhöll ett bättre eller ett väldigt snarlikt resultat, samt är en modell som är lätt att förstå sig på. 
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga 1 – Dragningar och fördelning på posterior på vita viner 

 



 

II 
 

 

I bilaga 1 så visas posterior fördelingen med dragningarna för de förklarande variablerna för det vita 

vinet. 
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8.2 Bilaga 2 – Dragningar och fördelning på posterior hos röda viner 
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I bilaga 2 så visas posterior fördelingen med dragningarna för de förklarande variablerna för det röda 

vinet. 

 



 

V 
 

8.3 Bilaga 3 – Beslutsträd med regler för det röda vinet 

 

I bilaga 3 syns beslutsträdet för det röda vinet där de mörkare fyrkanterna innehåller fler 

observationer och de ljusare innehåller färre. Beslutsträdet ovan visar ett djup på sex och regeln som 

flest gånger används för splittra trädet är alkohol. 



 

VI 
 

8.4 Bilaga 4 – Beslutsträd med regler för det vita vinet  

 

I bilaga 4 syns beslutsträdet för det röda vinet där de mörkare fyrkanterna innehåller fler 

observationer och de ljusare innehåller färre. Beslutsträdet ovan visar ett djup på sex och regeln som 

flest gånger används för splittra trädet är alkohol. 
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8.5 Bilaga 5 – R-kod 
modellrod <- brm(quality_ny ~ fixed_acidity + volatile_acidity + citric_acid  + residual_sugar + chlorides 

+ free_sulfur_dioxide + total_sulfur_dioxide + density + pH + sulphates + alcohol,   data = whitestdz, 

family = cumulative) 

summary(modellrod)  

plot(modellrod) ## får fram chain och posterior fördelingen  

samples <- posterior_samples(modellrod, "^b") ## posterior värderna 

##få fram akuratess 

pred.red<-data.frame(predict(modellrod)) ## sannolikheterna för respektive kategori för varje obs 

benamn <- c('1','2', '3', '4','5') 

names(pred.red) <- benamn 

table(redstdz$quality_ny) ## datan ligger ordning så lättare kunna få fram vilka obs som är 

ursprungligen ettor 

redettor<-pred.red[1:63, ] 

redtva<-pred.red[64:744, ] 

redtre<-pred.red[745:1382, ] 

redfyra<-pred.red[1383:1581, ] 

redfem<-pred.red[1582:1599, ] 

r1<-redettor[,1] 

r2<-redtva[,2] 

r3<-redtre[,3] 

r4<-redfyra[,4] 

r5<-redfem[,5] 

r12345<-c(r1, r2, r3, r4, r5) 

r15<-data.frame(r12345) 

mean(r12345) 

##få fram akuratessen med sänk tröskel +-1 

rv1<-redettor[,c(1,2)] 

rv2<-redtva[,c(1,2,3)] 

rv3<-redtre[,c(2,3,4)] 

rv4<-redfyra[,c(3,4,5)] 

rv5<-redfem[,c(4,5)] 



 

VIII 
 

rva1<-rv1$1+rv1$2 

rva2<-rv2$1+rv2$2+rv2$3 

rva3<-rv3$2+rv3$3+rv3$4 

rva4<-rv4$3+rv4$4+rv4$5 

rva5<-rv5$4+rv5$5 

mean(rva1) 

mean(rva2) 

mean(rva3) 

mean(rva4) 

mean(rva5) 

acku.treshold<-c(rva1,rva2,rva3,rva4,rva5) 

mean(acku.treshold) 


