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Abstract

If Sn is a set of combinatorial structures with n elements 1,2 , , n one sometimes wants to 
know how common it is that a structure in Sn has a certain property P when n is sufficiently 
large. One examine if the proportion of the number of structures with the property in Sn

converges as n approaches infinity. If that is the case; what value does it approach? If it 
approaches one we say that almost all stuctures in Sn has property P. Two specific results are 
studied in this thesis. The first is that almost all r-regular graphs is r-connected for r≥3 and 
the other is that if partial orders describes by its Hasse diagram almost all partial order is 
described by a Hasse diagram with three levels. 

Sammanfattning

Om Sn är en mängd av kombinatoriska strukturer med n element 1,2 , , n är man 
ibland intresserad av att veta hur vanligt det är att en struktur i Sn har en viss egenskap P då n 
är tillräckligt stort. Man undersöker om proportionen av antalet strukturer med egenskapen i
Sn konvergerar då n går mot oändligheten. Vilket värde konvergerar det mot i sådana fall? 

Om det går mot ett säger vi att nästan alla strukturer i Sn har egenskap P. Jag har studerat två 
speciella resultat i den här uppsatsen. Det ena är att nästan alla r-reguljära grafer är r-
sammanhängande för r≥3 och det andra är att om partiella ordningar beskrivs av dess 
Hassediagram motsvaras nästan alla partiella ordningar av ett Hassediagram med tre nivåer.
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1 Inledning
Kombinatorik är det område inom matematiken där man utforskar kombinationer, 
permutationer och uppräkningar på kombinatoriska strukturer. Med kombinatoriska strukturer 
syftar vi på strukturer med ändligt eller uppräkneligt oändligt många element samt relationer 
mellan dessa element. En kombinatorisk struktur kan t.ex. vara en graf där elementen är hörn 
och där relationen är kanter. Kombinatoriska strukturer kallas även för diskreta strukturer och 
som ordet ”diskret” antyder intresserar vi oss inte för kontinuitetsbegreppet [4].

Man är ofta intresserad av att veta hur egenskaper hos ändliga strukturer beter sig då man 
låter strukturen bestå av tillräckligt många element. Om Sn definieras till att vara en mängd av 
strukturer med n element 1, , n kan man vara intresserad av att veta hur vanligt det är att en 
struktur G i Sn har en viss egenskap P då n är tillräckligt stort. Detta undersöks genom titta på 
proportionen av strukturer i Sn som har egenskapen P då n går mot oändligheten. Man 
undersöker med andra ord om kvoten

∣{G∈S n:G har egenskap P }∣
∣Sn∣

konvergerar då n∞ . Om det konvergerar får man ett mått på hur stor andel av strukturerna 
som har egenskapen då n är tillräckligt stort. Man får således en asymptotisk sannolikhet för 
att en slumpmässigt utvald struktur G ur Sn (där varje struktur har samma sannolikhet 1/∣S n∣
att bli vald) har egenskapen P. I det fallet då kvoten konvergerar mot ett säger vi att nästan 
alla strukturer i Sn har egenskapen P. 

I den här uppsatsen har jag fördjupat mig i två resultat. Ett av resultaten kommer från en 
artikel av Wormald [9]. Där betraktas oriktade grafer med hörn 1, , n . Det kommer att visas 
att nästan alla r-reguljära grafer är r-sammanhängande för r≥3 . Mängden Sn består då av r-
reguljära grafer och egenskapen P är att vara r-sammanhängande. Detta är en direkt följd av 
ett mer generellt resultat. I det mer generella fallet låter vi Sn bestå av grafer där graden på 
varje hörn ligger mellan r och R och där graden för ett specifikt hörn inte är given för något 
hörn. Antalet hörn med en viss grad är däremot fixerat för alla grader (i fallet då Sn har n 
stycken hörn med grad r är Sn mängden av r-reguljära grafer). Proportionen av r-
sammanhängande grafer i Sn går då mot ett då n går mot oändligheten. Detta bevisas i kapitel 
3. I nästa kapitel förklaras begreppet r-sammanhängande.

Det andra resultatet kommer från en artikel av Kleitman och Rothschild [5]. Låt Sn  vara 
mängden av partiella ordningar på en mängd med n element. Partiella ordningar (dvs. 
relationer som är reflexiva, antisymmetriska och transitiva) representeras unikt med hjälp av 
riktade grafer, så kallade Hassediagram, och olika partiella ordningar har olika Hassediagram. 
Att undersöka antalet partiella ordningar är således ekvivalent med att undersöka antalet 
Hassediagram. Det visar sig att nästan alla partiella ordningar bland annat har egenskapen att 
dess motsvarande Hassediagram har tre nivåer (dvs. att längsta stigen har längd två) med 
ungefär hälften av hörnen på andra nivån och ungefär en fjärdedel av hörnen på första och 
tredje nivån. Detta betyder speciellt att om vi slumpmässigt väljer ut en partiell ordning på en 
mängd med tillräckligt många element kommer denna med stor sannolikhet att kunna 
beskrivas av ett Hassediagram med tre nivåer. En översikt av tankegångarna i beviset 
presenteras i kapitel 4.
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Det finns många resultat av den här typen som jag inte kommer att fördjupa mig i i den här 
uppsatsen. Ett av de första resultaten, som är föregångare till många andra resultat, är följande 
av Erdös, Kleitman och Rothschild [3]: Låt Sn vara mängden av grafer med hörn 1, , n som 
inte har någon triangel (dvs. grafer som inte har någon cykel av längd tre). Om egenskapen P 
är att vara bipartit gäller det att proportionen av grafer i Sn  som har egenskap P  går mot 1 då 
n går mot oändligheten. Det gäller med andra ord att nästan alla triangelfria grafer är 
bipartita.
Här följer ett annat exempel där ett resultat om asymptotiska egenskaper kommer till 
användning praktiskt. Låt K l beteckna den kompletta grafen med l hörn, dvs. grafen där det 
finns en kant mellan varje par av olika hörn. Låt Sn vara mängden av grafer med hörn 1, , n
som inte har någon delgraf som är isomorf med K l , där l≥3 är ett fixerat tal. Sådana grafer 
kallas K l -fria. I en artikel av Prömel och Steger [7] konstrueras en algoritm som för varje n 
tar en slumpmässig graf G ur Sn som input och som ger en färgning av G med minsta möjliga 
antal färger som output. Färgningen ska ske så att hörn med en gemensam kant inte har 
samma färg. Låt T G vara tiden algoritmen behöver för att färga G. Om alla K l -fria grafer 
G i Sn är lika sannolika som input ska algoritmen ha egenskapen att den förväntade tid
E T G  som algoritmen behöver uppfyller E T G ≤c⋅n2 , där c är en konstant som 

endast beror på l. I artikeln använder de sig av det asymptotiska resultatet att om l≥3 gäller 
det att nästan alla K l -fria går att färga med l−1 färger. Observera att det här är en 
generalisering, bevisad av Kolaitis, Prömel och Rotschild [6], av resultatet att nästan alla 
triangelfria grafer är bipartita. Att säga att en graf är triangelfri och bipartit är ekvivalent med 
att säga att grafen inte har någon delgraf isomorf med K 3 samt att den är färgbar med två 
färger. 

Till sist följer ett exempel där proportionen av grafer som har en given egenskap konvergerar 
mot något annat än ett. Det är ett resultat som bevisades oberoende av Bollobas [2] och 
Wormald [10]. De bevisade att om vi låter Sn vara mängden av alla r-reguljära grafer, r≥3 , 
med n hörn så gäller det för varje val av i≥3 och j≥0 att proportionen av grafer i Sn som har 
exakt j stycken olika cykler av längd i konvergerar mot s j e−s/ j ! , där s= r−1i /2 i . Den 
asymptotiska sannolikheten att en slumpmässigt vald graf ur Sn är en graf med exakt j stycken 
cykler av längd i är således s j e−s/ j ! , dvs. sannolikhetsfunktionen för en poissonfördelning 
med väntevärde s. Det gäller med andra ord att antalet i-cykler asymptotiskt har en 
Poissonfördelning med väntevärde s= r−1i /2 i .

 

2



2 Grundläggande begrepp
I det här kapitlet kommer jag att definiera och förklara grundläggande begrepp som kommer 
att användas i de följande två kapitlena. Mer om grafteori finns att läsa i [4].

2.1 Grafer
En graf GV , E  består av en mängd av hörn (även kallade noder) V och en mängd av kanter 
(även kallade bågar) E. Mängden E består av par av hörn { v1, v2} , v1, v2∈V . Om paret är 
ordnat sägs kanten vara en riktad båge och vi låter då v1, v2 beteckna en riktad båge som går 
från hörnet v1 till hörnet v2 . Om kanterna är riktade kallas grafen för en riktad graf. För en 
graf G så betecknas ofta hörnmängden med V G  och kantmängden med E G .

Två hörn v1 och v2 sägs vara grannar om { v1, v2}∈E , dvs. om det finns någon kant som 
ansluter till både v1 och v2 .

En enkel graf är en oriktad graf där det maximalt kan gå en kant mellan varje par av olika 
hörn och där det inte tillåts öglor (dvs. att v , v∉E för alla hörn v).

En riktad graf GV , E  har en riktad stig från ett hörn v1 till ett hörn vn om det existerar hörn
v2,vn−1 så att {v1, v2 ,v2, v3 , ,vn−1 , vn}⊆E . Dvs om man kan komma från ett hörn 
till ett annat genom att följa de riktade bågarna. Om dessutom v1=vn och n1 så kallar vi 
följden v1, v2 ,v2, v3 , ,vn−1 , vn för en riktad cykel.

Låt H vara en fixerad mängd med p element. En märkt graf med p hörn är en graf där varje 
hörn v motsvaras av något element x∈H . Vi säger då att hörnet v har etiketten x. Oftast låter 
man H bestå av de p första naturliga talen, H ={1, , p} . 

Exempel Det finns tre olika märkta grafer (Bild 2) som är isomorfa med den omärkta grafen 
i Bild 1. 

Antalet kanter som ansluter till ett hörn v kallas för graden av v och betecknas deg v  . 
Grafen G sägs vara r-reguljär om det för alla v∈V gäller att deg v =r . 
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För alla grafer G med V G ={v1, v2,vk } gäller det att:

2∣E G∣=∑
i=1

k

deg v i . (1)

Om G är en graf och om S⊆V G så definieras G−S till att vara grafen som fås om man tar 
bort alla hörn i S från G och alla kanter som ansluter till något hörn i S.

En oriktad graf är sammanhängande om det finns en stig mellan varje par av hörn. En riktad 
graf är sammanhängande om dess underliggande oriktade graf (dvs. om de riktade kanterna 
ersätts av oriktade kanter) är sammanhängande.

Ett k-nodsnitt av en graf G är en mängd S⊆V G av k hörn som uppfyller att G−S är en graf 
som inte är sammanhängande. 

Grafen G kallas k-sammanhängande om G består av minst k1 hörn och inte har något
k−1 -nodsnitt.  

2.2 Partiella ordningar
En partiell ordning P , R är en binär relation R över en mängd P som är reflexiv, 
antisymmetrisk och transitiv. Dvs. för a ,b , c ∈ P gäller det att

• aRa (reflexivitet).

• Om aRb och bRa så medför det att a=b (antisymmetri).

• Om aRb och bRc så medför det att aRc (transitivitet).

En strikt partiell ordning P , R är en binär relation R över en mängd P som är 
antisymmetrisk och transitiv men inte reflexiv. Dvs. för a ,b , c ∈ P gäller det att

• ¬aRa (antireflexivitet).

• Om aRb och bRa så medför det att a=b (antisymmetri).

• Om aRb och bRc så medför det att aRc (transitivitet).

Exempel Relationerna mindre eller lika med och delbarhet är partiella ordningar och 
relationen mindre än är en strikt partiell ordning.

Vi säger att ett element x täcker y om xRy och yRz medför att z= y om x≠ y . 

Partiella ordningar kommer att representeras med dess Hassediagram. I ett Hassediagram 
representeras elementen i mängden P som hörn och därefter ritas en riktad båge från x ner till 
y om x täcker y. Om x inte täcker y men xRy kommer det då att finnas en riktad stig från x till 
y. 
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Exempel Mängden av delmängder till { a , b , c } med relationen inklusion är en partiell 
ordning och beskrivs med Hassediagrammet i Bild 3.

2.3 Asymptotiska övre begränsningar
Låt Sn vara en mängd av kombinatoriska strukturer (det kan exempelvis som i senare fall vara 
mängden av r-reguljära grafer eller mängden av partiella ordningar) med n element 1, , n . 
Vi är då intresserad av att veta hur vanligt det är att en struktur G i Sn har en viss egenskap P 
då n är tillräckligt stort. Detta undersöks genom att vi tittar på proportionen av strukturer i Sn

som har egenskapen P då n går mot oändligheten. Vi undersöker med andra ord

∣{G∈S n:G har egenskap P }∣
∣Sn∣

(2)

då n∞ . Om kvoten konvergerar fås ett asymptotiskt mått på hur stor andel av strukturerna 
som har egenskapen. Vi får med andra ord en asymptotisk sannolikhet för händelsen att en 
slumpvis utvald struktur G ur Sn (med sannolikheten 1/∣S n∣ att bli vald) har egenskapen P. I 
det fallet då kvoten konvergerar mot ett säger vi att nästan alla strukturer i Sn har egenskapen 
P. 

I denna uppsats kommer Ordo-notationen O   att användas. Låt f  och g vara funktioner. 
Funktionen g sägs vara en övre gräns till funktionen f om det för någon konstant c och för 
något tal p0 gäller att f  p ≤c⋅g  p för alla p≥ p0 . Då skrivs f  p =O g  p . Om
f  p =O 1 så innebär detta att för någon konstant c och alla tillräckligt stora p så f  p ≤c .

Följande övre gränser kommer att vara till användning i senare bevis:

p!
 p−a!

= p p−1⋯ p−a1= pa O 1 (3)
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samt

 p−a!
p!

= 1
p  p−1⋯ p−a1

= p−a O 1 , (4)

där a är en konstant som inte beror på p.

Stirlings formel [8] approximerar n! för stora n och säger att

2nn
e 

n

e1/12n1 ≤ n! ≤ 2nn
e 

n

e1 /12n . (5)

En direkt följd av Stirlings formel är

22n e1 /12 n1−1/6n

n
≤2n

n ≤22n e1 /12 n−2 /12n1 

n
. (6)

Från (6) följer följande övre gränser:

2 n
n =22 nO 1

n
(7)

och

2n
n 

−1

=2−2n nO 1 . (8)

2.4 Övrigt
Följande olikhet kommer att vara till användning i ett bevis i kapitel 3: 
Låt a=a0aR och b=b0bR . Då gäller det att 

∏
i=0

R

ai

bi≤a
b . (9)
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Bevis:
Det gäller att

∏
i=0

R

ai

bi
är antalet sätt att först välja ut b0 föremål ur en låda med a0 föremål, sedan välja b1 föremål ur 
en låda med a1 föremål, osv. och till sist välja bR föremål ur en låda med a R föremål. Antalet 
sätt att på detta vis välja ut föremål är mindre eller likamed antalet sätt att välja utföremål utan 
b=b0bR att ha krav på hur många som ska komma från varje låda. Dvs. antalet sätt att 
välja b föremål från det sammanlagda antalet föremål a=a0aR . Antalet sätt att välja ut 
b föremål från a stycken är

a
b .

Vi får således att

∏
i=0

R

ai

bi≤a
b ,

och olikheten är bevisad.
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3 Asymptotisk beräkning på sammanhängande grafer
I det här kapitlet kommer det bland annat att bevisas att att nästan alla r-reguljära grafer är r-
sammanhängande. Det kommer att göras genom att titta på ett lite mer generellt fall. Hela 
kapitlet redogör för en del av artikeln ”The asymptotic connectivity of labelled regular 
graphs” av Wormald [9].

3.1 Teori
Här definieras begrepp som kommer att användas i detta kapitel.

En graf G med maxgrad R sägs ha uppdelningen D=g 0 , g 1 , , g  R då G har g i 
hörn av grad i.
I märkta grafer med med en given uppdelning är inte graden given för något specifikt hörn. 
Däremot är det totala antalet hörn med en viss grad i given för alla i. Exempelvis har en r-
reguljär graf med p hörn uppdelningen D=g 0=0, g 1=0, , g r =p  .

Om G har uppdelningen D=g 0 , g 1 , g 2 , , g R är G en graf där hörnen har 
maxgrad R och då följer det från (1) att

 2∣E G∣=∑
i=0

R

i g i . (10)

Då gäller det dessutom att

∣V G∣=∑
i=0

R

g i  . (11)

Antal hörn och kanter följer således direkt från dess uppdelning. Vi definierar v  D till att 
vara antalet märkta grafer med uppdelning D.

3.1.2 Bakgrund
Bevisen i detta kapitel av Wormald [9] kommer att använda sig av ett resultat från Bender och 
Canfield [1]. De betraktar antalet antalet symmetriska n×n -matriser M n som består av ettor 
och nollor och där antalet ettor är givna och begränsade för varje rad. En n×n -matris med 
ettor och nollor går att betrakta som en märkt graf med n hörn där det går en kant mellan 
hörnen märkta i och j om elementet på rad i och kolumn j är en etta (pga. symmetriskäl finns 
då även en etta på kolumn i och rad j). Antal ettor är givna och begränsade för varje rad på
M n . Betraktas detta som en märkt graf är graden för varje hörn i i grafen given och har en 

övre begränsning. Antalet möjligheter för M n är antalet märkta grafer där graden är given för 
varje hörn. Antal kanter ges entydigt från M n .

Grafer representerade av M n kan innehålla ettor på diagonalen, vilket skulle representera en 
ögla. Eftersom vi tittar på enkla grafer är vi endast intresserade av matriser där diagonalen 
enbart består av nollor. Det är ekvivalent med att undersöka antalet möjligheter för
n−1×n−1 -matriser M n−1 där antalet ettor är givna för alla rader. Efter vidare 
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beräkningar på detta får de följande resultat:

Sats Antal enkla märkta grafer med p hörn och q kanter med maximala graden R och med 
uppdelningen D=g 0 , g 1 , g 2 , , g R är asymptotiskt

 
v  D~

2 q! p!⋅e−a−a2

q!2q∏
i=0

R

 g i !i!g  i
(12)

då q går mot oändligheten och R är fixerad, där

 a=4 q−1∑
i=0

R

i i−1g i  . (13)

Talet a är begränsad av R, ty

 a = 4q−1∑
i=0

R

i i−1 g i  = 1
2
⋅
∑
i=0

R

i i−1 g i 

∑
i=0

R

ig i 
= 1

2
⋅∑i=0

R

i2 g i 

∑
i=0

R

ig i
−1≤

R−1
2 . (14)

Eftersom a har en övre begränsning som endast beror av R medför det att 1/e−a−a 2

=O 1 och 
det tillsammans med (12) ger asymptotiskt att

 
2q !⋅p!

q!2q∏
i=0

R

 g i !i !g  i
=v D O 1.

(15)

 
Eftersom −a−a20 följer det från (12) att följande asymptotiska uppskattning gäller:

 
v  D =

2q!⋅p!O 1

q!2q∏
i=0

R

 g i !i !g  i (16)

där O endast beror av R.  
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3.2 Märkta grafer med en given uppdelning
I det här kapitlet menar vi enkla märkta grafer då vi säger grafer. Vi kommer att undersöka 
grafer med p hörn och q kanter som har en given uppdelning D=g r  , g r1 , , g R
där alla hörn har minst grad r≥3 och maximalt grad R≥r . Dvs. grafer med g i hörn av grad 
i där g i =0 för ir och iR . Det gäller då från (11) att

 p=∑
i=0

R

g i  , (17)

och från (10) får vi att

 2 q=∑
i=0

R

ig i  . (18)

En asymptotisk övre begränsning till antalet grafer med den givna uppdelningen D fick vi 
från (16):

 
v  D=

2 q!⋅p!O1

q!2q∏
i=0

R

g i !i!g i  . (19)

Antag att G är en graf med uppdelningen D som har ett fixerat k-nodsnitt S där hörnen är 
märkta 1, , k , för något k≥2 . Kom ihåg att G−S definierades till att vara grafen som fås 
om alla hörn i S och alla kanter som ansluter till något hörn i S tas bort från G. Eftersom S är 
ett k-nodsnitt består grafen G−S av minst två komponenter. 

Delgrafen F ' definieras till att vara den komponent av G−S som uppfyller att summan av

• antalet kanter i F ' och 

• antalet kanter som ansluter F ' till S.
är minimerad. F⊂G definieras till att vara den graf som innehåller hörnen i F ' och i S  och 
kanterna i F ' och de kanter som ansluter F ' till S (det finns således ingen kant som ansluter 
till två hörn i S).
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Exempel Bild 4 illustrerar en graf G där S är en mängd av k=3 element där den minsta 
graden är r=3 och den maximala graden är R=6. Bild 5 illustrerar graferna F ' , S 
och F som hör till grafen G.

Låt v  D , S ,m ,n vara antal möjligheter att bilda en graf G med p givna hörn så att 

• G har uppdelningen D.

• G har ett givet nodsnitt S som är märkt med etiketterna 1, , k .

• F som ges entydigt av G och S har n kanter och m hörn.

11

LEMMA

 v  D , S ,m ,n={ pm− n−k v D O 1  för n24 Rk 
p2−r−2k v D O 1  för n≥24 Rk }

där O är en övre gräns som endast beror på den maximala graden R 
och antalet hörn k i nodsnittet.

Bild 4: En graf G med k-nodsnittet S inringat

Bild 5: Graferna F ' , S respektive F.



Sammanfattning av beviset
Det skall undersökas på hur många sätt det går att skapa grafer G med ett givet k-nodsnitt S, 
en given uppdelning D och där F har n kanter och m hörn. 

För att finna detta antal undersöker vi först hur många möjligheter det går att skapa en sådan 
komponent F med de extra kraven att uppdelningen är given för F, för nodsnittet S och för 
den delen av nodsnittet S som finns i F.
Sedan undersöks G−F ' som består av resten av grafen tillsammans med nodsnittet. Detta 
görs på samma sätt. Vi tittar på då G−F ' och delen av nodsnittet S som finns i G−F ' har en 
given uppdelning. Möjligheterna för de två graferna multipliceras ihop och vi får då antalet 
möjligheter för grafer G med de extra kraven att uppdelningarna för

F, G−F ' , S, delen av S som är i F och delen av S som är i G−F '

är fixerade.

Detta summeras sedan över alla möjligheter för uppdelningarna på dessa mängder (dvs. de 
möjligheter där det uppfylls att uppdelningen för G är D och där F har m hörn och n kanter). 
Den summan kommer att bli en övre gräns för v  D , S ,m ,n .

Ett uttryck för antalet möjligheter för F med de extra villkoren fås av att vi först struntar i att 
titta på villkoret att nodsnittet ska ha en given märkning och uppdelning. Då har vi en graf 
med n kanter och m hörn med en given uppdelning. Hur många möjligheter det finns för 
denna graf ges från (16). För att få antalet möjligheter för F multipliceras detta tal med antalet 
sätt vi kan välja ut hörnen till S (med rätt grad) från F och divideras sedan med antalet sätt vi 
kan välja ut k etiketter till nodsnittet. 

Ett uttryck för antal möjligheter för G−F ' med de extra villkoren fås på liknande sätt.

Bevis i detalj
Kom ihåg hur F och F ' definieras då grafen G och k-nodsnittet S är givna. Eftersom F är 
minimerad gäller det att n≤q /2 . Låt H vara grafen som bildas om man tar bort alla hörn i F '
från G. Alla hörn och kanter finns då antingen i F eller i H och det enda som finns i båda 
mängderna är hörnen i S. Hörnen i S märks med 1, , k i både F och H och vi låter
G '=F∪H . Då är G ' grafen G där hörnen i S är märkta med 1, , k . Att hitta antal 
möjligheter för G ' är då ekvivalent med att hitta v  D , S ,m ,n .

Exempel Om G är grafen i Bild 4 illustrerar Bild 6 grafen H.
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Bild 6: Grafen H.



Vi inför lite nya begrepp: 

• s i definieras som antal hörn i nodsnittet S som har grad i. S har således 
uppdelningen D S= s 0 , s 1 , , s R ,

• sF i  definieras som antal hörn i nodsnittet S som har grad i i grafen F,
D S F

= sF 0 , sF 1 , , sF R . 

• sH i definieras som antal hörn i nodsnittet S som har grad i i grafen H. 
DS H

=s H 0 , s H 1 , , sH R .

• f i  definieras som antal hörn i F som har grad i, DF= f 0 , f 1 , , f R .

• h i  definieras som antal hörn i H som har grad i, DH =h0 , h 1 , , h R .
Exempel Jag återgår till det tidigare exemplet på G som illustreras i Bild 4. 

Då skulle nodsnittet S ha uppdelningen 
DS= s 0=0, s 1=0, s 2=0, s 3=2, s 4=1, s 5=0, s 6=0 eftersom 

nodsnittet i detta fall har två hörn med grad tre och ett hörn med grad fyra och F är i  
detta fall

och får då uppdelningen 
DF= f 0=0, f 1=3, f 2=0 , f 3=3, f 4=1, f 5=0, f 6=0 , nodsnittet i  

F har tre hörn med grad ett och har därför uppdelningen
D S F

= sF 0=0, sF 1=3, sF 2=0, s F 3=0, s F 4=0, sF 5=0, sF 6=0, . H är i  
detta fall 
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Bild 7: Grafen G.

Bild 8: F som bestäms entydigt  
av G.



och får då uppdelningen
DH=h0=0,h 1=0,h2=2,h 3=4,h 4=1,h 5=0, h6=1 och S i H har 

två hörn med grad två och ett hörn med grad tre och får då uppdelningen
D S H

=s H 0=0, s H 1=0, s H 2=2, sH 3=1, sH 4=0, sH 5=0, s H 6=0 .

För att finna antalet märkningsmöjligheter för G ' undersöks först på hur många sätt vilka hörn 
som ska utgöra F kan väljas från mängden av p hörn. Hörnmängden S är given, resterande
m−k hörn ska väljas ur p−k stycken. Det går att göra på 

 = p−k
m−k (20)

sätt.

Utan att till en början ta hänsyn till att k-nodsnittet S och uppdelningen DS F är givna följer det 
från (16) att en övre gräns till antalet möjligheter för F är

 
v  DF =

2 n!⋅m!⋅O1

n!2n∏
i=0

R

 f i !i! f i 
.

(21)

Vidare skall vi välja ut vilka hörn ur F som ska utgöra hörnen i S . Det ska vara sF i  hörn av 
grad i för alla 0≤i≤R och dessa kan väljas ur f i stycken. Multipliceras detta ihop över alla 
i får vi att det totalt blir

∏
i=0

R

 f i 
sF i  (22)

möjligheter att välja ut de k hörnen till S från F. Vi har nu undersökt på hur många sätt F kan 
märkas utan att ta hänsyn till att hörnen i nodsnittet S är fixerade och skall ha den speciella 
märkningen 1, , k . Därför måste antal möjligheter divideras med antalet sätt att välja ut k 
märkningsetiketter. Det finns totalt m stycken att välja på. Därför skall antalet möjligheter 
divideras med  
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Bild 9: H som bestäms entydigt av 
G.



 m
k  . (23)

Om (21), (22) och (23) multipliceras ihop fås antalet möjligheter  för F då 

• F har den givna uppdelningen DF

• k-nodsnittet S i F har uppdelningen DS F  och

• S är fixerat och hörnen i S är märkta 1, , k .

 

 = v DF ⋅m
k 

−1

⋅∏
i=0

R

 f i 
sF i =

=
2 n!⋅m!⋅O 1

m
k ⋅n!2n∏

i=0

R

 f i !i! f i 
⋅∏

i=0

R

 f i 
s ' i =

= 2 n!⋅m!⋅O 1

 m!
k!m−k !⋅n!2n∏

i=0

R

 f i !i! f  i
⋅∏

i=0

R

 f i !
s F i ! f i −s F i !=

=
2 n!⋅m−k !⋅O1

n!2n∏
i=0

R

 f i −sF i !i! f  i
.

Vi får således

 
 =

2 n!⋅m−k !⋅O 1

n!2n∏
i=0

R

 f i −s F i !i!
f i  . (24)

Antal möjligheter  för H då hörnen är märkta 1, , k fås på samma sätt som för F, men H har
p−mk hörn och q−n kanter. Det skall vara sH i hörn av grad i som kan väljas ur h i 

stycken. 

 = v DH ⋅ p−m
k 

−1

⋅∏
i=0

R

 hi
s H i =

=
2q−2 n!⋅ p−m!⋅O1

  p−m !
k! p−m−k !⋅q−n!2q−n∏

i=0

R

hi !i!h i 
⋅∏

i=0

R

 hi !
sH i !hi −s H i !=

=
2 q−2 n!⋅ p−m!⋅O 1

q−n!2q−n∏
i=0

R

h i −s H i !i!h i
.

15



Vi får således

 
 =

2q−2n!⋅ p−m!⋅O 1

q−n!2q−n∏
i=0

R

h i −sH i !i!h i . (25)

Det gäller att 

•  är antalet möjligheter vi kan välja ut hörnen som ska utgöra F i G ' ,

•  är antalet möjligheter att märka F då F har n kanter, m hörn och den givna 
uppdelningen DF och S i grafen F har uppdelningen D S F , och

•  är antalet möjligheter för H då H har uppdelningen DH och S i grafen G har 
uppdelningen DS H .

För att räkna ut hur många möjligheter det finns för G ' då DF , DH , D S , D S F och DS H  är 
givna kombineras  ,  och  . Ett uttryck som beskriver antalet möjligheter är följaktligen

=⋅⋅=
2q−2n! p−m !2n!m−k ! p−k

m−kO 1

q−n!n!2q∏
i=0

R

i!h i  f  ihi−sH i ! f i −sF i !
=

=
2q−2n! p−m!2 n!m−k ! p−k !O 1

q−n!m−k ! p−m!n!2q∏
i=0

R

i !h i  f i hi −sH i ! f i −sF i !
=

= 2q−2n!2 n ! p−k !O 1

q−n!n!2q∏
i=0

R

i !h i  f i hi−sH i! f i −sF i !
.

 (26)

Efter omskrivning av (26) är ett uttryck för  :

 =
2 q!⋅p!O1

q!2q∏
i=0

R

 g i !i!g i
⋅
2 q−2n!2 n! p−k !q!O 1

q−n!n!2q! p!
⋅

⋅∏
i=0

R  i!g  i−h i − f i g i !
h i −s H i ! f i −sF i !.

. (27)

Kom ihåg att (15) gav följande asymptotiska övre gräns:
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2q !⋅p!

q!2q∏
i=0

R

g i !i !g  i
=v D O 1.

(28)

Insättning av (28) i (27) ger en asymptotisk övre gräns till  :

=v D O1
 p−k !

p!
⋅
q

n
2 q

2 n
⋅∏

i=0

R  i !g  i−h i − f  i g i !
hi −sH i ! f i −sF i ! . (29)

Det gäller från (4) att 

 
 p−k !

p!
⋅O1 = 1

pk⋅O 1 . (30)

Insättning av (30) i (29) ger en ny övre gräns av  :

 =v DO 1
1
pk⋅

q
n

2 q
2 n

⋅∏
i=0

R  i!g i −h i− f i  g i !
hi −sH i ! f i −sF i !  . (31)

Det gäller att 

 g i−hi − f i =s i−sF i−sH i , (32)

ty f i −sF i är antalet hörn som inte ligger i S som har grad i i F och h i −sH i är antalet 
hörn som inte ligger i S som har grad i i H. Adderas dessa tal fås antalet hörn som inte ligger i 
S  som har grad i i G ' . Antal hörn med grad i i G ' som inte ligger i S är g i −s i  . Således 
får vi f i−sF ihi −sH i=g i −s i som efter omskrivning ger
g i−hi − f i =s i−sF i−sH i . Allt i högerledet är begränsat av R och k och växer 

inte i takt med p. Det medför då att detsamma även gäller för vänsterledet;
g i−hi − f i =O 1 . En följd av detta tillsammans med i=O 1 är att  

 i!g  i−h i − f i=O 1 . (33)

Det gäller att g i− f i s F i =hi −s H i s i är begränsat av antalet hörn p. Därför 
följer det att
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g i !
h i −sH i ! f i −sF i!

= g i 
f i −sF i ⋅

h i −s H i s i !
hi −sH i !

≤

≤  g i 
f i −sF i ⋅h i −s H i s i s  i ≤  g i 

f i −sF i ⋅ps i .
 (34)

Dessutom gäller det att

 ∑
i=0

R

sF i =k . (35)

Om vi multiplicerar över alla möjligheter för i på uttrycket (34) ger (35) tillsammans med 
olikheten (9) att

 

∏
i=0

R

 g i 
f i −sF i ⋅ps i= pk∏

i=0

R

 g i 
f i −s F i ≤

≤ pk ∑
i=0

R

g i 

∑
i=0

R

 f i −s F i = pk p
m−k.

(36)

Insättning av (36) i ekvationen (31) för  ger då att 

 
=v DO1 1

pk⋅q
n⋅2 q

2 n
−1

⋅∏
i=0

R  i!g i −h i− f i  g i !
hi −sH i ! f i −sF i !=

= v D O1
1
pk⋅q

n⋅2 q
2n

−1

⋅pk p
m−k.

(37)

Eftersom r≥3 gäller det att pq , och ett uttryck för  blir slutligen

 =v D O1q
n2q

2 n
−1

 q
m−k . (38)

Det totala antalet möjligheter för G ' är 

 v  D , S ,m ,n =∑  =∑ v D O1q
n2 q

2 n
−1

 q
m−k , (39)
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där det summeras över alla möjligheter för DF , DH , D S , DF S och DH S då D är given och då F 
har m hörn och n kanter. Eftersom antal hörn i S är k och antal kanter är begränsade av antal 
hörn k och av den maximala graden R är antalet möjligheter för D S , DF S och DH S begränsade 
av R och k och är därför också O 1 . F har m hörn och det gäller därför att f i ≤m för
0≤i≤R . En övre gräns för antalet möjligheter för D f är därför mR1O 1 . DH följer direkt 
av likheten h i =g i − f i −s isF isH i och det summeras därför över alla 
möjligheter för DH då vi summerar över alla möjligheter för DF , D S , DF S och DH S . 
Insättning av detta i (39) ger att en övre gräns till v  D , S ,m ,n asymptotiskt är

 v  D , S ,m ,n=mR1 v DO 1q
n2q

2n
−1

 q
m−k . (40)

Vi analyserar nu uttrycket v  D , S ,m ,n i två fall.

Om n24 Rk  gäller det att n=O1 eftersom n är begränsad av ett uttryck som endast 
beror på R och k. Av att r≥3 följer m3⋅m /2≤n vilket medför att m=O 1 . Detta 
tillsammans med (3) och (4) ger att

v  D , S ,m ,n=mR1 v D O 1q
n2q

2n
−1

 q
m−k=

= v  DO 1qn q−2n qm−k=qm−n−k v  DO 1.
 (41)

Från att m−n−k är negativt och q p följer

 v  D , S ,m ,n= pm−n−k v DO1 . (42)

Fallet då n24 Rk  är nu bevisat.

Antag nu att n≥24 Rk  . Hörnen i F som inte är i S har minst grad r≥3 och eftersom m−k
är ett heltal gäller det att m−k ≤ 2⋅n/r ≤ ⌊2⋅n/3 ⌋ . Eftersom n≤q /2 följer det att 2 n/3≤q/2
och därmed

 q
m−k ≤ q

⌊2⋅n /3⌋ . (43)

 
Insättning av detta i (40) ger

 v  D , S ,m ,n=mR1q
n2q

2n
−1

 q
⌊ 2⋅n /3 ⌋v DO1 , (44)

som efter omskrivning blir
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 v  D , S , m , n=mR12 n
n 2 q

q 
−1

2 q−2 n
q−n q

n
−1

 q
⌊2⋅n /3 ⌋v  DO1 . (45)

Från (7) och (8) följer

 2 n
n =22 nO 1

n
, (46)

 2q
q 

−1

=2−2q qO1  (47)

samt

 2q−2n
q−n = 22q−2n O 1

q−n
. (48)

Från att m≤q och insättning av (46),(47) och (48) i (45) får vi att

v  D , S ,m ,n=qR1 q1 /2 n−1 / 2q−n−1/2q
n

−1

 q
⌊2⋅n /3 ⌋v D O 1 . (49)

Av att

n−1 /2 q−n−1/2≤q1/2 (50)

får vi en vidare förenkling:

v  D , S ,m ,n=qR2q
n

−1

 q
⌊2⋅n /3 ⌋v DO 1 . (51)

Fortsättningsvis gäller det att

 
q
n

−1

 q
⌊2⋅n /3 ⌋= n!q−n!

⌊ 2⋅n /3 ⌋!q−⌊2⋅n/3 ⌋!
≤

≤ nn−2⋅n /3 q−nq−n−q−2⋅n/3 =  n
q−⌊2⋅n /3 ⌋

n /3

.
(52)
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Nu kommer vi att titta på två olika fall för n. För nq : 

 
 n

q−⌊2⋅n/3 ⌋
n/3

≤  q
q−⌊2⋅q /3 ⌋

n/3

≤  1
q−2 /3 

n /3

≤

≤  2
 q

n/3

= 16
q2 

n /12

≤ 1
q 

n /12

≤ q−2 R−2k .
(53)

Här har det använts att n≥24 Rk  samt att q16 . Insättning i (52) ger 

 q
n

−1

 q
⌊2⋅n /3 ⌋=q−2R−2 k O1 . (54)

Insättning i (51) tillsammans med att r≤R ger

 v  D , S , m , n=qR2 q−2 R−2k v  DO 1=q2−R−2 k v D O 1 =
= q2−r−2 k v D O 1.

(55)

För n≥q :

 n
q−⌊ 2⋅n/3 ⌋

n/3

≤  n
2n−⌊2⋅n /3 ⌋

q /3

≤  n
6n−2 n/3

q/3

≤ 3
4 

q /3

≤ q2 r−2 k . (56)

Här har det använts att n≤q /2 och sista steget gäller asymptotiskt eftersom funktionen avtar 
långsammare. Detta fall ingår därmed i (55) och vi har även här att

 v  D , S , m , n=q2−r−2 k v  DO1 . (57)

Eftersom 2−r−2k är negativt och q p gäller det i dessa fall att 

 v  D , S ,m ,n= p2−r−2k v D O 1 (58)

och lemmat är bevisat.
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Definiera v  D ,r   till att vara antalet r-sammanhängande grafer med p hörn och uppdelning 
D, där r är den lägsta graden hörnen får ha.

Speciellt betyder det att

 
v D , r 

v D
=1−O p2−r  1  då p∞  och r≥3 . (59)

Det gäller med andra ord att nästan alla grafer med en given uppdelning och med minsta grad 
r är r-sammanhängande. Ju större r är, desto snabbare konvergerar detta resultat i takt med att 
p växer. Ett korollarium som följer direkt från satsen är

Eftersom O i satsen endast beror av R gäller det att om vi summerar
v  D , r =v D1−O  p2−r över alla olika möjligheter för uppdelningarna Di för grafer 
med p hörn där den minimala graden är r≥3 och maximala graden är R≥r får vi

 ∑
i

v Di , r =∑
i

v  Di1−O  p2−r =1−O p2−r∑
i

v Di , (60)

som efter omskrivning blir

 
∑

i
v Di , r 

∑
i

v Di
=1−O  p2−r  1  då p∞  och r≥3 . (61)

Nämnaren i kvoten är det totala antalet märkta grafer med p hörn och med minimala graden 
r≥3 och maximala graden R≥r . Från detta följer ytterligare ett korollarium:
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SATS 1

v  D ,r =v D1−O  p2−r

där O är en övre gräns som endast beror av R.

KOROLLARIUM 1

Nästan alla r-reguljära grafer är r-sammanhängande, r≥3 .



Sammanfattning av bevis till Sats 1
Kom ihåg att r-sammanhängande grafer är grafer som inte har något r−1 -nodsnitt. Först 
beräknar vi en övre gräns på hur många grafer som har ett r−1 -nodsnitt (det räcker med att 
titta på ett r−1 -nodsnitt, för att om det finns ett l-nodsnitt för något lr−1 kan vi välja 
dessa l hörn och sedan välja godtyckliga hörn så att det totalt är r−1 hörn och de hörnen 
bildar då ett r−1 -nodsnitt). Detta subtraheras därefter från det totala antalet r-reguljära 
grafer med uppdelning D och differensen blir då en under gräns på antalet r-sammanhängande 
grafer. 

En övre gräns för antalet grafer med ett r−1 -nodsnitt där hörnen är märkta 1, , r−1 och 
där F, definierat som tidigare, har m hörn och n kanter ges direkt från lemmat. Vi har nu inget 
krav på att nodsnittet ska ha en särskild märkning. Om vi sedan multiplicerar detta tal med 
antalet sätt att välja ut r−1 etiketter för märkning av nodsnittet fås antalet grafer med ett
r−1 -nodsnitt där F har m hörn och n kanter.

Summeras detta över alla möjligheter för m och n fås en övre gräns för det totala antalet 
grafer med uppdelning D som har ett r−1 -nodsnitt. 
Detaljerat bevis till Sats 1 

En övre gräns D ,r  för antalet grafer G som har en given uppdelning D och ett r−1 -
nodsnitt S är detsamma som en övre gräns på antalet grafer med uppdelningen D som inte är 
r-sammanhängande. Om r är 3 och G har minst en komponent som är isomorf med den 
kompletta grafen K 4 specifieras att S innehåller två hörn i en sådan komponent (varför 
kommer att visa sig senare i beviset). v  D är det totala antalet grafer med uppdelningen D 
och det följer därför att en undre gräns på antalet r-sammanhängande grafer är

v  D ,r =v D−D ,r  . (62)

F definieras som tidigare. Lemmat ger att antalet möjligheter för G då hörnen i S är märkta
1, , r−1 och F har m hörn och n kanter är

 v  D , S ,m ,n={pm−n1−r v DO 1  för n24 Rk 
p4−3r v DO 1        för n≥24 Rk } . (63)

I den här satsen har vi inte kravet att hörnen i S skall ha den speciella märkningen 1, , r−1 . 
Därför måste vi multiplicera v  D , S ,m ,n med antalet sätt att välja ut r−1 etiketter från p 
stycken. Vi ska således multiplicera v  D , S ,m ,n med
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KOROLLARIUM 2

Nästan alla grafer med minimala grad r≥3 och med en 
fixerad maximal grad R≥r är r-sammanhängande.



 p
r−1= pr−1O 1 . (64)

Approximationen som användes följer från (21). En övre gräns till antalet grafer G med 
uppdelning D, med ett r−1 -nodsnitt med godtycklig märkning och där F har m hörn och n 
kanter är således

 v  D , S ,m ,n⋅pr−1 O1 . (65)

Den övre gränsen O i lemmat är oberoende av m och n så det totala antalet möjligheter
D ,r  för G ges av

D ,r =O 1⋅∑ v D , S ,m ,n pr−1 , (66)

där vi summerar över alla n≥0 och över alla möjliga m som uppfyller att det går att skapa en 
sådan delgraf F då G har uppdelning D. v  D , S ,m ,n approximeras enligt (63) och sätts in i 
(66):

 
D ,r =v DO 1∑ pm−n−r1 pr−1∑ p4−3 r pr−1 =

= v D O 1∑ pm−n∑ p3−2 r , (67)

där den första summan är för n  24Rk  och över alla möjliga m och den andra över
n ≥ 24Rk  och över alla möjliga m. Det är O p2 möjliga värden för det ordnade paret
m , n eftersom m  p och n  R⋅p /2 . Detta ger att 

∑ p3−2 r= p2⋅p3−2 r O 1= p5−2 rO 1=p2−r O 1 . (68)

Det sista steget beror på att r≥3 . Då n  24Rk  så är n=O1 och m=O 1 och det 
följer därför att

∑ pm−n= pm−n O 1 . (69)

Insättning av (68) och (69) i (67) ger att det totala antalet möjligheter för G blir

 D , r  = v D O 1  p2−r pm−n  . (70)

Om m−n≤2−r gäller det från (62) och (70) att 
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 v  D ,r =v D −D ,r =v D −v  DO1 p2−r =
= v D 1−O  p2−r

(71)

och då är satsen bevisad.

Det enda som är kvar är således att bevisa att m−n≤2−r . Låt t vara antalet hörn i F som inte 
är i S. Då gäller det att m=r−1t . Varje hörn i F har minst grad r.

2 n ≥∑
i=0

t

deg v i ≥ rt ⇒ n≥ rt
2

, (72)

där { v1, v2, , v t } är hörnen i F som inte är i S och vidare följer det att

 m−n ≤ r−1t−rt /2 = 1
2
t−22−r 1 . (73)

Om t≥5 har vi m−n ≤ 4−3 r /2 = 2−r2−r /2 ≤ 2−r eftersom m−n är ett heltal och 
r≥3 . 

Att t=1 kan ej inträffa eftersom det gäller för detta hörn v1 att deg v1≥r och v1 har max
r−1 grannar och grafen består inte av öglor. 

Kvar att undersöka är då 2≤t≤4 . Det är max t t−1/ 2 kanter mellan hörnen { v1, v2, , v t } i 
F som inte är i S. Varje hörn har minst grad r och det går därför minst r kanter från varje hörn. 
Det blir r⋅t kanter, där maximalt t t−1/ 2 kanter har dubbelräknats. Totalt får vi att antalet 
kanter n är minst r⋅t−t t−1/ 2 . Vi får således att

 n≥tr−t t−1/2 (74)

Från detta följer

 m−n ≤ r−1t−rt /2t t−1/2 = t−1t /21−r  , (75)

och t−1t /21−r ≤2−r i alla fall förutom då t=4 och r=3 , vilket medför att 
m−n≤2−r i alla fall förutom då t=4 och r=3 . Detta blir följaktligen ett problem då
m−n≤0 . Med andra ord då antalet hörn är minst lika många som antalet kanter. Antalet hörn 
är m=tr−1=6 och antalet kanter är n≥12−4⋅4−1/2=6 . Detta blir ett problem då
m=n=6 . Eftersom de fyra hörnen { v1, v2, v3, v4 } som inte är i S har minst grad tre måste den 
delen vara isomorf med K 4 och S måste bestå av två isolerade hörn, men från vårt 
specialvillkor sa vi att om någon del var isomorf med K 4 består S av två hörn i den 
komponenten. Det kan därmed inte inträffa och m−n≤2−r gäller i samtliga fall. 

Från att m−n≤2−r följer att satsen är bevisad.
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4 Asymptotisk beräkning av partiella ordningar på 
ändliga mängder

Det här kapitlet är en sammanfattning av artikeln ”Asymptotic enumeration of partial orders 
on a finite set” av Kleitman och Rothschild [5]. Partiella ordningar kommer att representeras 
med riktade grafer, med så kallade Hassediagram. Det kommer att visa sig att nästan alla 
partiella ordningar beskrivs av ett Hassediagram med tre nivåer med ungefär hälften av alla 
hörn på andra nivån och ungefär en fjärdedel på första och tredje nivån. Se kapitel 2.3 för 
begreppet ”nästan alla” i detta sammanhang.

4.1 Teori
Varje partiell ordning har ett unikt Hassediagram och olika partiella ordningar har olika 
Hassediagram så att undersöka antalet partiella ordningar Pn på en mängd med n element är 
ekvivalent med undersöka antalet Hassediagram med n hörn. 

En riktad graf GV , E  är ett Hassediagram om och endast om det inte innehåller en ögla 
eller någon riktad stig v0, v1v1, v2vk−1 , vk E0 , där v i∈V för i=1, , k , så att
E0=v k , v0 eller E0=v0, v k  . Dvs. att det inte finns någon riktad stig mellan två grannar i ett 

Hassediagram. Hassediagram kan exempelvis inte innehålla någon triangel. 

Kom ihåg att vi sa att x täcker y om xRy och yRz medför att z= y om x≠ y . Två hörn x och y 
är grannar om x täcker y eller om y täcker x. För en mängd S⊆V av hörn definieras C S  till 
att vara mängden av alla hörn som är granne med något hörn i S. Eftersom Hassediagram inte 
innehåller någon triangel kan inte två grannar x och y ha någon gemensam granne.

Exempel Av graferna i Bild 10 är det endast den sista som beskriver ett Hassediagram.
Nivåer av ett Hassediagram definieras på följande sätt: Nivå 1 består av alla hörn som inte 
täcker något annat hörn. Ett hörn v ligger på Nivå j om j är det minsta positiva heltal som 
uppfyller att om vi raderar alla hörn på nivå 1, , j−1 blir v ett löv (dvs. hamnar på Nivå 1). 
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Mängden Li består av alla hörn på nivå i.

Nivån på ett hörn v går att se som antal hörn den längsta stigen ner till ett löv innehåller. 

Exempel Betrakta Hassediagrammet i Bild 11. Där beskriver talen bredvid hörnen dess nivå.
Om hörnet x ligger på nivå i och hörnet y på nivå j och i j gäller det antingen att xRy eller 
att x och y inte är jämförbara (dvs. att de inte står i relation till varandra). Två hörn på samma 
nivå är aldrig jämförbara.

Betrakta ett Hassediagram P och låt S vara en delmängd av V. Då är P−S definierat som 
Hassediagrammet som fås om man tar bort alla hörn i S och alla kanter som ansluter till något 
hörn i S. Det behöver inte vara samma Hassediagram som man får om man bildar 
Hassediagrammet för den partiella ordningen med elementen i P−S . Hörnen i P−S är 
antingen i samma nivå eller i en lägre nivå än de var i P. Ett hörn x får en lägre nivå vid 
borttagandet av ett hörn v om v ingår i den längsta stigen från x.

Ett hörn v kallas bra om antalet hörn som hamnar i en lägre nivå i P−{ v} är mindre än n , 
där n är antalet hörn i P. På samma sätt sägs en hörnmängd S vara bra om färre än n hörn får 
en lägre nivå i P−S . Varje delmängd av en bra hörnmängd är bra. Nivån på ett hörn 
påverkas inte av att hörn i högre nivåer tas bort. 
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Exempel Bild 12 illustrerar borttagandet av hörnet e och de nya nivåerna på resterande 
hörn. Här är e ett bra hörn som påverkar nivån på två hörn, a och b.

En v ,Q  -mängd i ett Hassediagram P med n1 hörn definieras till att vara ett bra hörn v 
som är granne till en mängd Q av ⌊n⌋ hörn, där antingen alla hörn i Q täcker v eller att v 
täcker alla hörn i Q och så att borttagandet av hörnet v inte påverkar nivån för något hörn i Q. 

Om P är ett Hassediagram där V  P=S1∪S 2∪∪S k , S i∩S j=∅ för i≠ j och där hörn i
S i1 endast täcker hörn i S i för i=1, , k−1 så skriver vi P=S 1, S 2 , , S k  . Kom ihåg att
Li består av alla hörn på nivå i. Det gäller inte i det generella fallet att P=L1, L2 , , Lk  .

Exempel Titta återigen på exemplet i bild 11 ovan. Där hade mängderna bestått av 
S1={ f } , S2={ d , e} , S3={ b , c} och S4={a } vilket inte är detsamma som dess 

nivåer.

Om P är ett Hassediagram med k nivåer och P=L1, L2 , , Lk  , där Li består av hörnen på 
nivå i, betyder det att hörn i Hassediagrammet endast täcker hörn i en lägre nivå. Med andra 
ord är alla stigar som utgår från ett visst hörn lika långa.

4.2 Konvergerande egenskaper hos Hassediagram
I det här kapitlet kommer log att beteckna logartimen med bas två.

En klass QV  definieras till att vara mängden av Hassediagram P med n hörn 1, , n som 
uppfyller P=L1 , L2 , L3 samt att följande olikheter är uppfyllda:
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n /4−n−1⋅log n−1 ∣L1∣ n/4n−1⋅log n−1
n/2−log n−1 ∣L2∣ n/2log n−1

n /4−n−1⋅log n−1 ∣L3∣ n/4 n−1⋅log n−1

och ∀ u∈L1∪L3 ∧ ∀w∈L2 gäller

n /8−n−17 /8 ∣C w∩L1∣ n/8n−17 /8

n /4−n−17/8 ∣C u ∩L2∣ n/4n−17 /8

n /8−n−17 /8 ∣C w∩L3∣ n/8n−17 /8

(76)

Låt Qn=∣Q V ∣ och kom ihåg att Pn betecknar antalet Hassediagram med hörnen 1, , n .

Då gäller det att

Speciellt betyder det att nästan alla partiella ordningar ligger i klassen Q V  . Asymptotiskt 
gäller det för Hassediagram i QV  att:

∣L1∣~n/4
∣L2∣~n/ 2
∣L3∣~n/4

(77)

Det betyder med andra ord att om vi representerar partiella ordningar med Hassediagram har 
nästan alla Hassediagram tre nivåer med ungefär hälften av alla element på nivå två och cirka 
en fjärdedel av elementen på första och tredje nivån. 

Det gäller dessutom att element i L3 endast täcker element i L2 och element i L2 täcker endast 
element i L1 . Det betyder att hörn i L1 och L3 endast har grannar i L2 . Detta tillsammans med 
att vi återigen tittar asymptotiskt på Q V  ger att det ∀ u∈L1 ∧ ∀ v L3 ∧ ∀ w∈L2 gäller att

∣C u∣~n /4
∣C v ∣~n/ 4
∣C w∣~n/4

∣C w∩L1∣~n /8
∣C w∩L3∣~n/8.

(78)

Det betyder således dessutom att varje hörn i Hassediagrammet asymptotiskt är granne med 
en fjärdedel av alla hörn i Hassediagrammet och att varje hörn på nivå två har hälften av 
grannarna i L1 och hälften i L2 .

Satsen kommer inte att bevisas i detalj, men jag kommer nu att förklara hur tankegången går. 
Hela beviset finns att läsa i [5].
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Översikt av beviset till satsen
Hassediagrammen med hörnmängd V ={1, , n} delas upp i 16 olika klasser AV  ,B V  ,
DV  ,E V  , F V  ,G V  , H V  , I V  , J V  , K V  , LV  , M V  , N V  ,O V  ,Q V 

och X V   som tillsammans ska utgöra alla Hassediagram. Hur klasserna definieras finns att 
läsa i [5]. I första delen av beviset visas det att de tillsammans faktiskt utgör alla 
Hassediagram med hörnmängd V. Det gäller med andra ord att om vi väljer ett godtyckligt 
Hassediagram med hörnmängd V så kommer det att finnas i någon av klasserna om n är 
tillräckligt stort. 

Vi antar att vi har ett Hassediagram P med hörnmängd V så att P inte ingår i någon av 
klasserna. Sedan undersöker vi först en särskild klass. Från att Hassediagrammet P inte ingår i 
den klassen kommer det därifrån att få vissa egenskaper. Vi går sedan igenom alla klasser på 
samma sätt och P får nya egenskaper. Till sist tittar vi på klassen Q V  , som definierades 
ovan. Då kommer Hassediagrammet P att ha fått egenskaper som uppfyller att det nu ligger i 
klassen QV  . Slutsatsen blir således att P måste ingå i någon av klasserna. 

I andra delen av beviset visas det att alla klasser förutom Q V  och X V  är försvinnande. 
Med att klasserna är försvinnande menas att ∣P V −Q V −X V ∣/ Pn 0 då n∞ , där
P V  är mängden av alla Hassediagram med hörnmängd V. Från definitionerna av klasserna 

uppfylls att Q V ⊂X V  . Resultatet från första delen av beviset tillsammans med 
definitionerna av klasserna och den andra delen av beviset ger att Pn≤1O 1/nQn , där
Qn=∣Q V ∣ om V ={1, , n} . Först bevisas Pn≤1O 1/n X n , där X n=∣X V ∣ om
V ={1, , n } . Därefter bevisas Pn≤1O 1/nQn . Eftersom Qn≤Pn gäller det att
Pn≤1O 1/nQn medför att Pn=1O 1/nQn  och satsen är då bevisad.

Alla klasser utom Q V  och X V  är försvinnande
Bortsett från klasserna Q V  och X V  så är alla klasser försvinnande. Detta bevisas i ett 
lemma i artikeln ”Asymptotic enumeration of partial orders on a finite set” [5]. För att ge ett 
smakprov på hur argumenten går bevisar jag en olikhet som används för att bevisa att B V  är 
försvinnande.

Klassen B V  definieras till att vara mängden av Hassediagram med n1 hörn som har en
v ,Q  -mängd med ∣C Q ∣≥n 1n−3/8/2 . Låt ∣B V ∣=Bn1 . Det gäller då att

 log Bn1/Pnn/ 2−n5/8/4 (79)

för alla tillräckligt stora n.

Bevis av (79)
Låt V ={1, , n1} . Idén är att vi undersöker på hur många sätt det går att lägga till ett hörn 
v till ett Hassediagram med n hörn V −{v } på ett sådant sätt att alla Hassediagram i B V 
finns med. Vi kommer då att räkna med alla möjligheter för B V  men även några 
Hassediagram som inte ingår i B V  och därför kommer vi att finna en övre gräns på Bn1 . 
Hörnet v väljs till att vara hörnet i en v ,Q  -mängd och sedan multipliceras de övre 
gränserna för

• antal sätt att välja nivå för v,

• antal sätt välja ut Hassediagram för hörnen V −{v } ,

• antal möjligheter att välja ut Q ur Hassediagrammet P,
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• antal sätt att välja ut mängden av hörn ur V −{v } som v ska påverka nivån på då v 
läggs till i Hassediagrammet P,

• antal sätt att sammanfoga v till mängden i punkten ovan samt

• antal sätt välja ut och sammanfoga v till en mängd grannar till v vars nivå inte 
påverkas på då vi lägger till v. 

ihop. 

Hörnet v kan väljas ut på n1 sätt. Därefter väljs ett Hassediagram på de återstående n 
hörnen. Det kan göras på Pn sätt. Nivån för v kan väljas på maximalt n1 olika sätt. Det skall 
vara en v ,Q  -mängd i alla Hassediagram i B V  . Vi väljer att hörnet v är hörnet i en
v ,Q  -mängd. Q ska bestå av ⌊n⌋ hörn och dessa hörn ska väljas ur V −{v } (som består av 
n stycken hörn). Det görs på maximalt  

  n
⌊n⌋ (80)

olika sätt. Observera att många av mängderna av ⌊n⌋ stycken hörn ur V −{v } inte är ett 
giltigt val för Q eftersom det måste gälla att antingen täcker v alla hörn i Q eller täcks v av 
alla hörn i Q. Därför måste antingen alla hörn i Q ligga på en högre nivå än v eller att alla 
hörn ligger på en lägre nivå än v, men eftersom vi undersöker en övre gräns på Bn1 blir detta 
inte ett problem.

Definitionen av en v ,Q -mängd säger att borttagandet av hörnet v inte ska påverka nivån på 
hörnen i Q. Därför ska inte hörnen i Q påverkas då vi lägger till hörnet v till P. Riktningen på 
kanterna mellan v och Q bestäms direkt av vilka nivåer hörnen i Q ligger på, v täcker hörnen i 
Q om nivån på v är högre än alla hörnen i Q och v täcks av alla hörn om nivån på v är lägre. 

Hassediagram i B V  uppfyller att ∣C Q ∣≥n 1n−3/8/2 och v och Q får inte ha någon 
gemensam granne eftersom då bildas det en triangel och då uppfylls inte egenskapen att det är 
ett Hassediagram. Vi får följaktligen att v som mest kan ansluta till de återstående (inte fler 
än) n−n 1n−3/8/2=n 1−n−3/ 8/2 hörnen. 

Eftersom v är ett bra hörn får nivån endast påverkas på n hörn då vi lägger till v till P. Att 
välja ut maximalt n hörn som kan få en ny nivå då vi lägger till v kan (för tillräckligt stora n) 
göras på maximalt

 ∑i=0

⌊n⌋

 ⌊n1−n−3 /8/2⌋
i ≤∑

i=0

⌊n⌋

 ⌊ n/2 ⌋
i ≤∑

i=0

⌊n⌋

 ⌊n/2 ⌋
⌊n ⌋= ⌊n ⌋1 ⌊n/2 ⌋

⌊n ⌋≤

≤ nn/2⌊n ⌋

(81)

olika sätt. Hörn som kan få sin nivå ändrad av att v läggs till i Hassediagrammet behöver inte 
vara granne till v. Det finns tre möjligheter för relationen mellan hörnet v och ett godtyckligt 
hörn x i denna mängd. Antingen så täcker v x, eller så täcks v av x eller har de ingen 
gemensam kant. Mängden består av max n hörn och det blir således maximalt 3n

möjligheter för anslutningen mellan hörnet v och denna mängd. 
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Vi har kvar att undersöka de övriga hörn som v kan vara granne med. Det finns maximalt
n 1−n−3/8/2 sådana hörn och för varje sådant hörn x finns två möjligheter. Antingen är x 
granne med v och då bestäms riktningen på kanten direkt av nivåerna på x och v, eller så har 
de ingen gemensam kant. Det blir totalt maximalt 2n1−n−3/8 /2 sätt att välja ut de andra 
grannarna.  Alla möjligheter för kanter som ansluter till v är nu gjorda och för att få en övre 
gräns på det totala antalet möjligheter Bn1 att skapa B V  multipliceras de övre gränserna för 
alla möjligheter ihop för

• antal sätt att välja nivå för v,

• antal sätt välja ut Hassediagram för hörnen V −{v } ,

• antal möjligheter att välja ut Q ur Hassediagrammet P,

• antal sätt att välja ut mängden av hörn ur V −{v } som v ska påverka nivån på då v 
läggs till i Hassediagrammet P,

• antal sätt att sammanfoga v till mängden i punkten ovan samt

• antal sätt välja ut och sammanfoga v till en mängd grannar till v vars nivå inte 
påverkas på då vi lägger till v. 

Detta ger

 Bn1 ≤ n1⋅Pn⋅n1⋅ n
⌊n⌋⋅nn/2n⋅3n⋅2n 1−n−3/8 /2

. (82)

Av det följer att 

 

log Bn1/Pn ≤ log n12⋅ n
⌊n⌋⋅nn/2n⋅3n⋅2n1−n−3/8 /2 =

= 2⋅log n1log n
⌊n⌋log nn log n/2n log3n 1−n−3/8/2 

 2⋅log n1log nnlog nn log n/2n log 3n /2−n5 /8/2 =
= n /2−n5 /8/42⋅log n1n log nlog n

n log n/ 2n log 3−n5/8/4 
 n/2−n5/8/ 4 .

(83)

Här har det använts att det för tillräckligt stora n gäller att

 n5/8/4  2⋅log n1n log nlog nn log n/ 2n log 3 , (84)

som följer från att n1/8 asymptotiskt är större än log n . Slutsatsen är således att 

 log Bn1/Pn  n /2−n5 /8/4 (85)

32



och olikheten är bevisad.
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