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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
In football it is important to recruit skilled players, it would be an advantage if this could be 

done in a cost effective way. Using talent scouts to find potential signings is a time-

consuming process that can also lead to miscalculations. Automated data analysis could help 

improve the search for the skilled players. Since automated data analysis with semi fictitious 

data hasn’t been investigated to any greater extent, there is an interest to find out how well 

regular data mining techniques perform when applied on semi fictitious data.  

The purpose of this study is to use quantitative experiments to create predictive models that 

can predict whether a football player will increase his market shares in the future. Its aim is 

also to find out, with the help of semi-fictitious data, if it is possible to create interpretable 

models that provide general insight on important attributes of football players at different 

positions. 

The research method of this study was quantitative research since it is a method that values 

structure and objectivity; which was important for the study and its purpose. The research 

strategy that was used during the study were experiments, which suited the quantitative data 

collection and data analysis. 

Three experiments were performed during the study. The goal of the first experiment was, 

with as high performance as possible, create classification models that can predict if a player 

will have a positive development in the future. The goal of the second experiment was to 

create comprehensible classification models to draw general conclusions about football 

player's properties. The goal of the third experiment was to find out which players who will 

get a positive development in the future. 

The results from the first experiment shows that the models have a good performance which 

means that it is possible to create classification models that can predict if a player will have a 

positive development in the future. The results from the second experiment shows that it is 

not possible to create comprehensible models that gives general insight about important 

attributes at different positions. This was because of the models low performance which 

meant that the reliance of the trees were significantly lowered. The third experiment gave a 

few interesting results but they can be verified at the earliest in the end of 2014. 

Considering that the results of the study was positive and original, the consequence is that 

football clubs should open their eyes to more quantitative approaches, such as data analysis, 

when it comes to signing players. Researches can benefit from the study as it provides a 

foundation that can be extended upon in future studies. 

 

 

Keywords: data mining, machine learning, classification, semi fictitious data, football, 
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Sammanfattning 
Det finns ett behov att hitta och rekrytera skickliga spelare till sin fotbollsklubb på ett 

kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande processen med talangscouter är tidsödande och 

kostsam. Automatiserad dataanalys kan underlätta sökandet efter de önskade spelarna. Då 

automatiserad dataanalys med semifiktiv data inte undersökts i någon större utsträckning 

tidigare hade det varit intressant att ta reda på hur väl vanliga tekniker inom data mining 

fungerar när de appliceras på semifiktiv data. 

Ändamålet med studien var att med hjälp av kvantitativa experiment skapa prediktiva 

modeller som förutspår om en fotbollsspelare kommer att öka sina marknadsandelar i 

framtiden. Studien hade även för avsikt att ta reda på om det, med hjälp av semifiktiv data, 

gick att skapa tolkningsbara modeller som gav generella insikter om viktiga attribut hos 

fotbollsspelare på olika positioner. 

Studiens forskningsmetod var kvantitativ forskning då det är en metod som värdesätter 

struktur och objektivitet; vilket var viktigt för studien och dess forskningsfrågor. Den 

forskningsstrategi som användes under studien var experiment, vilken passade bra till den 

kvantitativa datainsamlingen och dataanalysen. 

I studien utfördes tre experiment. Det första experimentet gick ut på att, med så hög prestanda 

som möjligt, skapa klassificeringsmodeller som förutspår om en spelare kommer ha en positiv 

utveckling. Det andra experimentet gick ut på att ta reda på om det gick att skapa 

tolkningsbara klassificeringsmodeller för att dra generella slutsatser kring fotbollsspelares 

egenskaper. Det tredje experimentet gick ut på att ta reda på vilka fotbollsspelare som 

kommer få en positiv utveckling i framtiden. 

Resultaten från det första experimentet visar att modellerna har en bra prestanda vilket 

betyder att det går att skapa klassificeringsmodeller som kan förutspå om en spelare kommer 

ha en positiv utveckling i framtiden. Resultaten från det andra experimentet visar dock att det 

inte går att skapa tolkningsbara modeller som ger generella insikter om viktiga attribut på 

specifika positioner. Detta på grund av modellernas låga prestanda vilket gjorde att tilliten till 

träden sänktes rejält. Det tredje experimentet gav en del intressanta resultat som kan tidigast 

verifieras i slutet av år 2014. 

Då studiens resultat är positiva och originella blir påföljden att fotbollsklubbar bör få upp 

ögonen för mer kvantitativa angreppssätt, exempelvis dataanalys, när det kommer till 

värvningar av spelare. Även forskare kan ha nytta av studien då den ger en grund vilken kan 

utökas i framtida studier. 
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1 Inledning 
Inom fotboll är det viktigt att ha skickliga spelare i sina lag. Spelarna kan införskaffas på två 

sätt, antingen utvecklar klubben talanger inom det egna ledet så att de kan flyttas upp i A-

laget när de är äldre eller så plockas spelare in utifrån via lån eller köp från andra klubbar. Att 

köpa en spelare kostar mycket pengar och det krävs därför effektiva sätt att utvärdera spelare. 

Detta blir extra viktigt för klubbar med lägre budget då dessa klubbar måste sälja vidare 

spelare för att klara sig ekonomiskt. 

De flesta klubbarna använder ett nätverk av talangscouter, vars uppdrag är att hitta skickliga 

spelare som kan vara intressanta för klubben. Nackdelen med talangscouter är att det inte 

finns möjlighet, varken ekonomiskt eller tidsmässigt, att titta på alla spelare. Deras 

bedömning av spelarna är även subjektiva vilket kan leda till felbedömningar. En global 

statistisk databas med alla spelares attribut hade kunnat underlätta för talangscouterna. I 

dagsläget finns inte någon sådan databas men det finns databaser med semifiktiv och fiktiv 

data för fotbollsspelare, ett exempel på det är spelserien Football Manager. Football Manager 

är en serie av fotbollsspel som går ut på att agera manager för en klubb. Spelen innehåller en 

stor databas med spelare från hela världen som finns utspridda i 117 ligor. Spelarna har en 

stor mängd attribut vilka beskriver såväl tekniska egenskaper som mer generell information 

som lön, ålder och värde. Då det vore ett tidskrävande arbete att analysera all data manuellt 

skulle någon form av automatiserad dataanalys vara önskvärd. 

Ett område där dataanalys använts är inom baseball. I boken Moneyball beskriver Lewis 

(2003) hur Oakland Athletics i Major League Baseball (MLB), gick tillväga för att hitta 

undervärderade spelare. Laget var underlägsna rent ekonomiskt gentemot andra lag i serien 

och deras general manager Billy Beane hade blivit influerad av en statistiker vid namn Bill 

James som på 80-talet skrev böcker om baseballstatistik. James presenterade även teorier om 

vilka egenskaper som var viktiga hos en baseballspelare för att vinna matcher. Genom att 

använda James idéer kunde Beane hitta undervärderade spelare och bygga ett lag som kunde 

konkurrera med de rikaste klubbarna i MLB. Med bara en tredjedel av den rikaste klubbens 

spelarkostnader vann Athletics näst mest matcher i MLB. 

Ett område inom dataanalys är data mining vilket kan definieras som processen att utforska 

och analysera, via automatiska eller semiautomatiska medel, stora kvantiteter av data för att 

upptäcka värdefulla mönster och regler (Linoff & Berry 2011, s. 2). En teknik inom data 

mining är prediktiv modellering vilket är en teknik för att predicera okända, ofta framtida 

värden. Inom prediktiv modellering är det önskvärt att använda tekniker med hög prestanda 

och som ger resultat som människor kan tyda; detta är svårt att uppnå då teknikerna antingen 

har hög prestanda eller ger resultat som går att tyda. Det krävs därför en avvägning mellan 

teknikerna beroende på vilket problem som ska lösas. Prediktiv modellering med semifiktiv 

data har inte tidigare undersökts i någon större utsträckning. Därför skulle det vara intressant 

att undersöka om det går att uppnå liknande resultat som uppnåddes inom baseball genom att 

använda semifiktiva data från spelserien Football Manager.  
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1.1 Nyckelobservationer 

Inledningen leder till följande nyckelobservationer: 

 Inom fotboll används talangscouter för att hitta spelare vilket är en kostsam och 

tidskrävande uppgift. 

 Fotbollen har ingen global statistisk databas, om dataanalys ska användas som ett 

verktyg måste semifiktiv data användas. 

 Spelserien Football Manager innehåller semifiktiv data om fotbollsspelare från hela 

världen. 

 Inom baseball har dataanalys använts på ett lyckat sätt för att hitta undervärderade 

spelare. 

 Prediktiv modellering med semifiktiv data har inte undersökts i någon större 

utsträckning. 

1.2 Problemformulering 

Det finns ett behov att hitta och rekrytera skickliga spelare till sin fotbollsklubb på ett 

kostnadseffektivt sätt. Den nuvarande processen med talangscouter är tidsödande och kostsam 

vilket även kan leda till felbedömningar, då det finns många egenskaper som har betydelse för 

spelarens kvalité. Automatiserad dataanalys kan användas för att underlätta sökandet efter de 

önskade spelarna, något som har använts effektivt inom baseball. Automatiserad dataanalys 

med semifiktiv data är något som tidigare inte har undersökts i någon större utsträckning. Det 

skulle därför kunna ge intressanta insikter i hur väl valiga tekniker inom data mining fungerar 

när de appliceras på semifiktiv data. Studien ämnar ta reda på om prediktiv modellering med 

semifiktiv data kan användas på ett effektivt sätt som ett verktyg i rekryteringsprocessen. 

1.3 Frågeställning 

Problemformuleringen kan delas upp till de följande, mer specifika, forskningsfrågorna: 

1. Går det med hjälp av semifiktiv data skapa prediktiva modeller vilka framgångsrikt 

kan avgöra om en fotbollsspelare kommer öka sina marknadsandelar i framtiden? 

2. Går det skapa tolkningsbara modeller som ger generella insikter om viktiga attribut 

hos fotbollsspelare på en specifik position, givet semifiktiv data? 

1.4 Viktigaste forskningsbidrag 

Studien bidrar med vetskapen om att det med hjälp av semifiktiv data går att skapa prediktiva 

modeller som kan ge beslutsstöd i avgörandet om en fotbollsspelare kommer öka sina 

marknadsandelar i framtiden. Den bidrar även med vetskapen om att semifiktiv data kan 

användas på ett framgångsrikt sätt inom prediktiv modellering.  
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1.5 Rapportens upplägg 
 

1. Inledning 
I detta kapitel introduceras läsaren till studiens ämne. 

2. Teori 
I detta kapitel beskrivs teori vilken är relevant för studien, men även leder läsaren fram till en 

bättre förståelse av studiens resultat. 

3. Relaterat arbete 
I detta kapitel presenteras arbeten som är relaterade till studien. 

4. Metod 
I detta kapitel presenteras i detalj hur studien har genomförts. 

5. Datamängderna 
I detta kapitel beskrivs skapandet av datamängderna som användes under experimenten. 

6. Experiment 
I detta kapitel presenteras hur experimenten har genomförts. 

7. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från experimenten. 

8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån forskningsfrågorna och arbetets resultat. 

9. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras saker så som studiens validitet och reliabilitet. 

10. Framtida arbete 
I detta kapitel ges förslag på framtida arbeten. 

11. Källförteckning 
I detta kapitel presenteras alla källor som har använts under arbetet. 

12. Appendix 
I detta kapitel presenteras alla bilagor. 
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2 Teori 
Studien behandlar områden inom data mining och prediktiv modellering. Här presenteras 

relevant teori för att ge läsaren grundläggande kunskaper inom områdena. 

2.1 Data Mining 

Data mining kan definieras som en process där automatiska eller halvautomatiska medel 

används för att upptäcka värdefulla mönster i data (Witten, Frank & Hall 2011, s. 5). Dessa 

mönster kan sedan användas som stöd vid beslutfattande i olika situationer, exempelvis om en 

tågbiljett bör köpas eller ej. Det finns olika tekniker för den ovan nämnda processen, dessa 

beskrivs nedan. 

2.2 Prediktiv Modellering 

Prediktiv modellering syftar till att skapa prediktiva modeller vars uppgift är att predicera 

framtida och ofta okända värden. Detta görs oftast genom att lära sig från data genom 

supervised learning. Supervised learning syftar till uppgiften att hitta en härledd funktion från 

märkt träningsdata. Den härledda funktionen kan sedan användas för att märka ny omärkt 

data.  

Nedan följer en mer teknisk beskrivning av supervised learning som är baserad på Russel och 

Norvig (2010, ss. 695-696): Givet en träningsmängd bestående av   exempel: 
                         , där    är alla attributen och    är märkningen, försöker 

algoritmen hitta en funktion   som generaliserar bra, vilket betyder att den predicerar   så 

korrekt som möjligt för ny data som är distinkt från träningsmängden. 

När y är en del av en ändlig mängd kategoriska värden, exempelvis {Bra, Dålig}, är det ett 

klassificeringsproblem; när y är kontinuerlig är det ett regressionsproblem. Nedan listas ett 

antal exempel på de olika problemen: 

Regressionsproblem: 

 Hitta vid vilken ålder personer gör sin alkoholdebut 

 Hur många mål en viss fotbollsspelare kommer göra under en säsong 

Klassificeringsproblem: 

 Dela in kunder i de som är troliga att köpa en produkt och de som inte är det. (Bramer 

2007, s. 23). 

 Dela in personer i de som har en hög, mellan eller låg risk att få en viss sjukdom. 

(Bramer 2007, s. 23).  
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2.3 Tekniker inom prediktiv modellering 

I detta avsnitt presenteras de tekniker inom prediktiv modellering som används i arbetet. 

2.3.1 Beslutsträd 

Beslutsträd är prediktiva modeller, vilka används inom data mining och maskininlärning, vars 

främsta fördel är att de är transparenta och har en hög tolkningsbarhet (eng. 

comprehensibility). Johansson, Niklasson och König (2004) nämner dock att 

tolkningsbarheten hos stora beslutsträd med många förgreningar kan ifrågasättas. Det finns 

olika typer av beslutsträd, exempelvis klassificeringsträd och regressionsträd. Beslutsträd 

består av interna noder, bågar och lövnoder. De interna noderna motsvarar de tester som görs 

på inputattributen, bågarna motsvarar möjliga utfall av testerna och lövnoderna innehåller ett 

värde som returneras av trädet. I studien används klassificeringsträd och därför kommer 

endast den typen presenteras mer utförligt. I Figur 1 visas ett klassificeringsträd som har 

byggts utifrån instanserna i Tabell 1. 

 

Figur 1 - Exempel på ett Klassificeringsträd  
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Exempel Lediga platser Gratis Wi-Fi Biljettpris Mål (Köpa biljett) 

x1 Nej Ja 85 kr y1 = Nej 

x2 Nej Nej 102 kr y2 = Nej 

x3 Ja Ja 150 kr y3 = Nej 

x4 Nej Nej 70 kr y4 = Nej 

x5 Ja Ja 97 kr y5 = Ja 

x6 Ja Ja 120 kr y6 = Nej 

x7 Ja Nej 115 kr y7 = Nej 

x8 Nej Ja 189 kr y8 = Nej 

x9 Ja Ja 60 kr y9 = Ja 

x10 Ja Ja 92 kr y10 = Ja 
Tabell 1 - Exempeldomän 

I Tabell 2 följer ett exempel på okänd data som ännu inte har klassificerats av trädet. 

Exempel Lediga platser Gratis Wi-Fi Biljettpris Mål (Köpa biljett) 

x11 Ja Ja 100 y11 = ? 
Tabell 2 - Okänd data 

Klassificeringsträdet i Figur 1 hade klassificerat instansen i Tabell 2 till klassen Nej. 

2.3.1.1 C4.5 

En välkänd trädinlärningsalgoritm är C4.5 (Quinlan 1993). Algoritmen bygger ett 

klassificeringsträd utifrån en träningsmängd. Då trädet byggs utifrån träningsmängden blir det 

lätt specialiserat på just den datamängden och kan därför inte generalisera ny data väl, vilket 

kallas overfitting. För att undvika detta används beskärning (eng. pruning) av trädet. 

Standardsättet som C4.5 använder för att beskära trädet är genom att uppskatta en felfrekvens 

(eng. error rate) för varje nod i trädet. Felfrekvensen i varje nod jämförs sedan med dess 

barnnoders gemensamma felfrekvens och om den är större än föräldernodens felfrekvens 

ersätts barnnoderna med ett löv (Witten, Frank & Hall 2011, ss. 197-198). Den uppskattade 

felfrekvensen kan styras med hjälp av en confidence factor. En låg confidence factor gör att 

trädet tenderar att beskäras mer. 

2.3.2 Random forest 

Random forest är en teknik som bygger en modell som består av en samling 

klassificeringsträd som gemensamt klassificerar träd (Breiman 2001). Givet en instans 

klassificerar varje träd i skogen den givna instansen, instansen får sedan den klass som 

majoriteten av träden har klassificerat instansen till. Tanken med random forest är att den ska 

vara mer träffsäker än individuella träd då det krävs att en majoritet av de individuella träden 

har fel för att instansen ska klassificeras fel.  

Då modeller som byggs av random forest består av en mängd träd är det svårt att beskriva 

förhållanden, vilket gör de till icke transparenta och icke tolkningsbara modeller. Därför 

används random forest när endast träffsäkerhet prioriteras då det är en teknik med hög 

prestanda (Caruana, Karampatziakis & Yessenalina 2008).  
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2.3.3 Attributselektion 

Enligt Caruana och Freitag (1994) kan överflödiga attribut skada generaliseringsförmågan hos 

en modell. Författarna nämner specifikt C4.5 som ett exempel på en teknik som generaliserar 

dåligt när alla tillgängliga attribut används. I random forest finns inte detta problem vilket 

Breiman (2001) bevisar. 

Almuallim och Dietterich (1991) skriver att när beslutsträd används bör all träningsdata 

bearbetas innan den används för att motverka att överflödiga attribut skadar modellens 

generaliseringsförmåga. Deras påstående styrks även av John, Kohavi och Pfleger (1994) som 

visar att beslutsträd inte klarar av att ignorera överflödiga attribut. En teknik för att motverka 

överflödiga attribut kallas attributselektion (eng. attribute selection). Attributselektion syftar 

till att hitta en delmängd av attribut som skapar en god generaliseringsförmåga hos modellen. 

En algoritm för attributselektion är CfsSubsetEval. Enligt Witten, Frank och Hall (2011) så 

utvärderar algoritmen varje attributs individuella förmåga att predicera klassen och även 

redundansen med de övriga attributen. Författarna påpekar även,  för att välja en delmängd av 

alla attribut föredrar CfsSubsetEval attribut med hög korrelation till målklassen och låg 

korrelation till de övriga attributen. 

2.4 Accuracy vs. Comprehensibility 

Inom prediktiv modellering är det önskvärt att använda tekniker som skapar modeller med 

hög träffsäkerhet (eng. accuracy) och tolkningsbarhet, men oftast är modellerna antingen 

träffsäkra eller tolkningsbara. De tekniker som skapar modeller med hög träffsäkerhet, 

exempelvis random forest, är även ofta icke tolkningsbara. Det betyder att det inte går att 

tolka hur modellen kommer fram till ett resultat, vilket är en stor nackdel då resultatet i 

slutändan ska tolkas av människor. 

Om det är viktigt att få en modell med hög tolkningsbarhet offras vanligtvis träffsäkerheten 

genom att använda enklare, men tolkningsbara, tekniker som till exempel beslutsträd. 

Avvägningen som görs mellan tekniker som producerar träffsäkra modeller och tekniker som 

producerar tolkningsbara modeller kallas accuracy vs. comprehensibility tradeoff.  Det finns 

flera studier som fokuserar på just den avvägningen, vilket Johansson, Niklasson och König 

(2004) gör. 

För att kunna göra avvägningen mellan träffsäkerhet och tolkningsbarhet krävs det ett mått för 

tolkningsbarhet. Vad som är tolkningsbart är subjektivt, något som är tolkningsbart för en 

person kanske inte är det för en annan. Det finns olika sätt att räkna ut en modells 

tolkningsbarhet. För träd finns det olika variationer av att använda storleken på modellen. Ett 

vanligt val är att tolkningsbarheten är lika med antalet noder i trädet. Detta är ett enkelt och 

snabbt sätt att räkna fram tolkningsbarheten vilket är att föredra.  
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2.5 Utvärdering 

2.5.1 Prestandamått 

Det finns flera olika mått för att utvärdera klassificeringsmodeller, nedan presenteras två av 

de vanligaste: 

Träffsäkerhet är ett vanligt mått som är enkelt att räkna fram. Träffsäkerheten hos en modell 

är andelen korrekta prediktioner och räknas ut enligt Formel 1. 

              
                             

                           
 

Formel 1 - Ekvation för träffsäkerhet 

Träffsäkerhet är ett bra mått att använda, dock har det vissa begränsningar. I ett 

klassificeringsproblem med två klasser där klassfördelningen är obalanserad kan modellen få 

en hög träffsäkerhet genom att klassificera samtliga instanser till majoritetsklassen. För att 

presentera klassificeringsresultat går det att använda en förväxlingsmatris (eng. confusion 

matrix). Förväxlingsmatriser är bra för att visualisera klassificeringsresultat. Nedan visar 

Figur 2 ett exempel med två klasser där 79 av 100 instanser är korrekt klassificerade. 
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Figur 2 - Förväxlingsmatris 

Det går att utröna från förväxlingsmatrisen i Figur 2 att det finns fyra möjliga utfall i ett binärt 

klassificeringsproblem: 

 True positive: Antalet positiva instanser som är korrekt predicerade av modellen. 

 False positive: Antalet positiva instanser som är inkorrekt predicerade av modellen. 

 False negative: Antalet negativa instanser som är inkorrekt predicerade av modellen. 

 True negative: Antalet negativa instanser som är korrekt predicerade av modellen. 

Med hjälp av de fyra möjliga utfallen går det att räkna ut True positive rate (TPR) och False 

positive rate (FPR), vilka kan användas för att skapa en Receiver Operating Characteristic-

kurva (ROC-kurva). För att få fram TPR och FPR används ekvationerna i Formel 2 och 

Formel 3. 

                   
  

     
 

Formel 2 - Ekvation för true positive rate 

                    
  

     
 

Formel 3 - Ekvation för false positive rate 
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En ROC-kurva är en grafisk representation av avvägningen mellan TPR och FPR, Y-axeln 

visar TPR och X-axeln visar FPR. I Figur 3 visas ett exempel på hur en ROC-kurva kan se ut. 

 
Figur 3 - ROC-kurva 

För att lättare kunna jämföra modeller går det att förenkla en ROC-kurva till ett skalärt värde 

(Fawcett 2006, s. 868). Det skalära värdet kallas Area Under the ROC curve (AUC), och är 

arean av det område som ligger under ROC-kurvan. AUC ger därmed sannolikheten att 

modellen rankar en slumpvald positiv instans högre än en slumpvald negativ instans. En 

modell som endast gissar har en AUC som är 0.5, därför bör en modell alltid ha minst 0.5 i 

AUC. Hade modellen i stället varit perfekt hade AUC varit 1. Figur 3 visar en ROC-kurva där 

en modell är avsevärt bättre än en modell som endast skulle gissa. 

2.5.1.1 Precision at n 

Precision at n, är ett mått som bland annat används inom Information Retrieval, som är 

uppgiften att hitta dokument som är relevanta för en användarens informationsbehov (Russel 

& Norvig 2010, s. 867). Precision at n är andelen relevanta dokument av de n första 

dokumenten i en rangordnad lista (Özsu & Liu 2009, s.  2127). Måttet räknas ut enligt Formel 

4, där r är antalet relevanta dokument och n det totala antalet dokument: 

               
 

 
 

Formel 4 - Ekvation för precision at n 

N väljs beroende på vad som är lämpat bäst för den givna situationen, exempelvis används 

ofta N = 10 när sökresultat rangordnas, då det är vanligt att visa tio sökresultat per sida. Det är 

dock viktigt att tänka på att mindre N ger mindre stabil ranking och statistisk signifikans 

(Buckley & Voorhees 2000, s. 39). 
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2.5.1.2 Gains chart 

Ett gains chart är ett diagram vilket visar fördelen med att använda en prediktiv modell 

jämfört med att inte använda en modell (Meiri & Zahavi 2006). En prediktiv modell 

rangordnar instanserna efter hur sannolikt det är att de tillhör den positiva klassen. Används 

inte en modell kan det likställas med att slumpmässigt gissa vilka instanser som tillhör den 

positiva klassen.  

I Figur 4 visas ett gains chart där lyftkurvan (eng. lift curve) representerar användningen av en 

modell och baslinjen representerar att slumpmässigt gissa. På Y-axeln i diagrammet visas 

vinsten eller närmare bestämt andelen positiva instanser som hittats. På X-axeln visas 

kostnaden eller närmare bestämt andelen instanser som blivit granskade. Lyftkurvan och 

baslinjen kan jämföras vid en kostnad för att få fram ett lyft (eng. lift factor). Lyft är ökningen 

i andelen positiva instanser som kommer vid användandet av en modell (Witten, Frank & Hall 

2011, s. 168). I Figur 4, vid en kostnad på 10 %, har modellen ett lyft på 2,3. 

 
Figur 4 - Exempel på ett gains chart 

2.5.2 Evaluering av modeller 

För att mäta en modells prestanda krävs det två olika datamängder, en träningsmängd och en 

testmängd. När en testmängd inte finns kan olika tekniker för att simulera en testmängd 

användas.  

En av de enklaste teknikerna kallas holdout där datamängden delas in i två olika datamängder, 

där träningsmängden vanligtvis består av två tredjedelar och testmängden en tredjedel av den 

data som fanns ursprungligen.  

En annan teknik är Korsvalidering (eng. Cross-validation) som även kan användas för att 

undvika overfitting. Det finns flera olika typer av korsvalidering men den typ som kommer 

presenteras är k-fold cross validation. I k-fold cross validation delas varje instans i 

datamängden in i k stycken delmängder. Av dessa k stycken delmängder används k-1 för att 

träna modellen medan den sista används för validering. Detta återupprepas k gånger, där varje 

återupprepning kallas fold, där varje delmängd används exakt en gång som valideringsdata. 

Resultatet från alla folds slås ihop för att sedan hämta ut genomsnittet.  
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3 Relaterat arbete 

3.1 Fish or Shark - Data Mining Online Poker 

I studien Fish or Shark - Data Mining Online Poker använde Johansson och Sönströd (2009) 

tekniker inom data mining för att analysera pokerdata. Studiens mål var att avgöra vad som 

skiljer bra spelare, Vinnare, från dåliga spelare, Förlorare, samt att kunna klassificera en 

spelare som antingen Vinnare eller Förlorare. Detta gjordes genom att använda flera olika 

tekniker inom data mining, där modellerna byggdes på data samlad från onlinepoker. 

Författarna av studien drog slutsatsen att det är möjligt att skapa träffsäkra modeller för att 

klassificera pokerspelare som Vinnare eller Förlorare. Författarna resonerade även kring att 

beskrivningarna som togs fram av de tolkningsbara modellerna identifierade flera oväntade 

resultat. 

Denna studie relaterar till vårt arbete när det kommer till användningen av klassificering för 

att avgöra om sportutövare, i det här fallet pokerspelare, är bra eller dåliga. I studien används 

både träffsäkra modeller och tolkningsbara modeller; detta för att få bra prestanda samtidigt 

som slutsatser från spelarens olika handlingar kan dras. Studierna skiljer sig dock på några 

punkter. Studien Fish or Shark använder verklig data om en individuell sport medan vår studie 

är baserad på semifiktiv data om en lagsport. 

3.2 Is the Moneyball Approach Transferable to Complex Invasion 
Team Sports? 

I studien Is the Moneyball Approach Transferable to Complex Invasion Team Sports? 

försökte Gerrard (2007) ta reda på om det går att reproducera Oakland Athletics 

tillvägagångssätt, som det är beskrivet i boken Moneyball, i mer komplexa lagsporter som 

fotboll och hockey. 

Studien analyserade orsakerna till Oakland Athletics överraskande resultat i MLB under en 

åttaårsperiod och kvantifierar deras prestation. Svårigheterna kring att applicera det statistiska 

tillvägagångssättet, som Oakland Athletics använde, på mer komplexa lagsporter diskuteras. 

Författaren föreslår även en hierarkisk strukturell modell som ett konceptuellt ramverk som 

kan användas inom komplexa lagsporter. Modellens tillämpbarhet illustreras med hjälp av 

data från den brittiska fotbollsligan Premier League. 

Författarens slutsats var att Oakland Athletics uppnådde en stor konkurrensfördel tack vare att 

de använda sig av statistisk analys för att påverka besluten när det kom till saker som 

rekrytering och taktik. Det drogs även en slutsats av författaren att det finns tre hinder för 

överförbarheten till lagsporter, tekniska, konceptuella och kulturella hinder. 

Det tekniska hindret är att lagen måste hitta sätt att spåra individuella spelares handlingar och 

rörelser. Författaren nämner dock att det tekniska hindret har överkommits med hjälp av 

modern teknologi som videoanalys. Då studien har påvisat att den föreslagna modellen 

fungerade för att analysera individuella spelares bidrag anser författaren att det konceptuella 

hindret är löst.  

Det svåraste hindret att överkomma, enligt författaren, är det kulturella. Författaren anser att 

det kommer vara svårt att ändra beslutfattarnas sätt att arbeta inom lagsporter och att det 

kommer krävas att någon framgångsrikt anammar det nya tillvägagångssättet.  
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Det slutgiltiga bidraget från studien är att tillvägagångssättet från Moneyball går att applicera 

på mer komplexa lagsporter. Dock krävs det både dataanalys och expertkunskap för att få ett 

framgångsrikt resultat. 

Den beskrivna studien relaterar till vårt arbete genom att båda studierna försöker ta reda på 

om det går att använda teknikerna som beskrivs i Moneyball i mer komplexa lagsporter. Båda 

studierna använder sig av fotboll men de skiljer sig på två punkter. Den beskrivna studien 

fokuserar på att använda verklig data från en engelsk fotbollsliga för att bygga ett ramverk 

med statistiska metoder. Vår studie använde prediktiv modellering med hjälp av semifiktiv 

data. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som har använts under arbetets gång samt 

motiveringar till de olika designvalen. 

4.1 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2011) nämner att en kvantitativ forskningsmetod är strukturerad för att 

forskaren ska ha möjlighet att undersöka de frågor som är i fokus för studien. Författaren 

nämner även att det är en fördel om forskaren inte blir för involverad i relationen med 

personerna som undersöks då det skulle kunna påverka studiens objektivitet. Det passade 

studien att forskningsmetoden är strukturerad då det var viktigt för tilliten till studiens resultat 

och reproducerbarhet. Att studien var objektiv var viktigt då det skulle kunna påverka 

resultaten och slutsatserna om objektiviteten var för låg. 

Holme och Solvang (1997) skriver att en kvantitativ forskningsmetod lämpar sig när 

forskaren eftersträvar maximal avspegling av den kvantitativa variationen. Författarna skriver 

också att den lämpar sig när det finns intresse för det gemensamma, det genomsnittliga eller 

det representativa. Denna studie hade för avsikt att hitta gemensamma egenskaper hos 

fotbollsspelare som avgör spelarens kvalité på en specifik position och även att göra detta 

med en god precision. 

De ovan nämnda beskrivningarna motiverade väl det kvantitativa tillvägagångssättet som 

studien använde. 

4.2 Forskningsstrategi 

Höst, Regnell och Runeson (2006) nämner att experiment är en forskningsstrategi som är bra 

på att hitta orsakssamband och förklara vad olika fenomen beror på. Det lämpade sig bra för 

studien då dess avsikt var att förutspå om en fotbollsspelare kommer öka sina 

marknadsandelar och dessutom hitta samband och orsaker till vilka egenskaper som var 

viktiga för spelare på olika positioner. 

Författarna beskriver i vilka scenarion det är bäst lämpat att använda sig av experiment. De 

anser att när studiens huvudsyfte är förklarande, när all data är kvantitativ och när studiens 

design är låst så är det experiment som ska användas. Då alla de förutsättningarna stämmde 

överens med studien gav detta en bra motivering till att välja experiment som 

forskningsstrategi. 

4.3 Valda tekniker 

I experimenten användes J48, som är en implementering av den välkända trädalgoritmen 

C4.5, samt random forest. För att besvara den första forskningsfrågan behövdes en träffsäker 

teknik, tekniken som valdes för uppgiften var random forest då det är en teknik med hög 

träffsäkerhet och är även robust mot brus (Breiman 2001); den har även få parametrar vilket 

gör den lätt att använda. För att besvara den andra forskningsfrågan behövdes en teknik som 

producerar transparenta och tolkningsbara modeller. Valet föll på klassificeringsträd då dessa 

är lätta att använda och att tolka.  
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4.4 Datainsamlingsmetod 

Kvantitativ data samlades in från experimenten. Det var viktigt att insamlad data innehöll 

tillräcklig information för att den skulle kunna analyseras. Mjukvaran som har användes under 

arbetet var Weka, då det är ett känt och välanvänt verktyg för prediktiv modellering (Hall, 

Frank, Holes, Pfahringer, Reutemann & Witten 2009). Weka genererade även all data som 

behövdes för analysen. 

4.5 Dataanalysmetod 

Då all data från experimenten var kvantitativ krävdes det att studien använde sig av något som 

kallas kvantitativ analys för att analysera all data (Höst, Regnell & Runeson 2006). 

Författarna skriver att analysen kan ske med deskriptiv statistik, grafiska metoder och 

hypotesprövningar. I analysdelen av studien användes grafiska metoder för att presentera 

resultaten. En diskussion kring resultaten genomfördes som kretsar kring de resultat som 

presenteras med hjälp av de grafiska metoderna.  
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5 Datamängderna 
I detta kapitel presenteras hur samtliga datamängder för experimenten skapades, vilka 

designbeslut som togs samt avgränsningarna som gjordes. 

5.1 Extrahering av data från Football Manager 

För arbetet krävdes det data från ett flertal olika spel inom spelserien Football Manager. 

Football Manager valdes då spelserien innehåller en stor mängd semifiktiv data om en stor 

mängd fotbollsspelare. För att extrahera all data ur de olika spelen användes programvarorna 

FM Genie Scout (Tarabanovsky 2013), Football Manager Real Time Editor (FMRTE 2012) 

och ScoutFrameWortkFM2009 (Jongboom 2010). Den data som extraherades innehöll 

generell information om spelares kontrakt och bedömda egenskaper som exempelvis den 

bedömda förmågan att slå passningar. 

Valet att använda tredjeparts programvaror gjordes då det behövdes ett sätt för att extrahera 

all data som behövdes. Det krävdes tre olika programvaror eftersom de olika programvarorna 

inte kunde exportera all data. Viktigt att notera är att varje version av Football Manager är 

baserad på det föregående årets prestationer. Detta betyder att data som till exempel är 

insamlad från Football Manager 2009 är baserad på 2008 års prestationer. 

5.2 Skapandet av datamängderna 

Den data som samlades in från Football Manager var inte enhetlig mellan versionerna och 

därför var den tvungen att bearbetas. De unika identifierarna för en spelare kunde vara 

annorlunda från ett år till ett annat vilket skapade problem för att hitta de matchande spelarna. 

Problemet uppstod då spelare försvann ur spelet och deras unika id återanvändes till en 

spelare som tillkommit. Samtliga spelare fick kontrolleras mellan år till år för att säkerställa 

att det var samma spelare. Om det inte kunde fastställas att det var samma spelare togs 

spelaren bort ur samtliga datamängder. 

Mellan de olika versionerna av Football Manager hade namnbyten gjorts på ett antal attribut, 

det var heller inte säkert att det var samma antal attribut i de olika versionerna. Om de attribut 

som antogs ha bytt namn inte kunde fastställas vara samma attribut som i de andra 

versionerna togs de bort ur samtliga datamängder. Även de attribut som inte fanns med eller 

inte hade värden i samtliga versioner togs bort. För en överblick av alla attribut som blev kvar 

se Appendix 12.1, Tabell 11 - Tabell 18. 

Då olika programvaror användes för insamlingen av all data blev vissa attribut konverterade 

till procentenheter istället för att använda skalan 1 till 20. De monetära attributen, som kan ses 

i Appendix 12.1 Tabell 12, var i olika valutor. Valutorna och skalorna på attributen fick 

korrigeras för att vara enhetliga över de olika versionerna av Football Manager. 

Spelarna har 15 numeriska positionsbaserade attribut, som visas i Appendix 12.1 Tabell 19, 

med ett värde mellan 1 och 20 som beskriver hur lämpliga de är för en specifik position. I 

bearbetningen delades alla spelare in i 6 datamängder snarare än 15. En spelare som hade mer 

än 1 som värde på det tänkbara attributet har tagits med i datamängden för respektive 

position. En spelare kan därav existera i multipla datamängder om denne haft mer än 1 på 

flera olika positionsattribut, dock kan en spelare aldrig existera mer än en gång i en 

datamängd. Indelningen på datamängderna visas i Tabell 3. 
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Datamängd Attribut 

Målvakt Goalkeeper 

Ytterback DefensiveLeft, DefensiveRight, WingBackLeft, WingBackRight 

Innerback Sweeper, DefensiveCentral 

Yttermittfält AttackingMidRight, AttackingMidLeft, MidfielderLeft, MidfielderRight 

Innermittfält AttackingMidCentral, MidfielderCentral, DefensiveMidfielder 

Anfall AttackerCentral (ST) 
Tabell 3 - Datamängder och relaterade positionsattribut 

Att dessa sex datamängder valdes berodde på flera olika aspekter. Sex generella positioner 

användes eftersom skillnaden på vad som utgör exempelvis en bra högerback och en bra 

vänsterback är liten. Att det blev sex datamängder och inte bara en beror på att de olika 

positionerna ansågs ha skiljda egenskaper när det kommer till vad som är viktigt för spelarna 

på respektive position. Av den anledningen har exempelvis datamängderna högerback och 

vänsterback lagts ihop till datamängden ytterback. Antalet datamängder berodde även på 

antalet spelare, hade fler datamängder valts hade datamängderna blivit mindre vilket skulle 

gjort det svårare att bygga bra prediktiva modeller.  

För att undvika inflation eller deflation i attributens värde mellan de olika årgångarna av 

Football Manager gjordes en normalisering av alla monetära och bedömda attribut. Varje 

attribut normaliserades mot attributets medelvärde i respektive datamängd. 

För att avgöra varje spelares klass räknades spelarens marknadsandelar ut genom att ta 

spelarens värde genom det totala värdet på samtliga spelare i datamängden. Detta gjordes 

även för samma spelare i datamängden som hämtades ut i den två år senare versionen av 

Football Manager. Detta för att kunna avgöra om det skett en minskning eller ökning av 

marknadsandelar. I den positiva klassen placerades alla spelare som hade en ökning av 

marknadsandelar, resten placerades i den negativa klassen. Skillnad i marknadsandelar 

användes som målvariabel då det ger en bild över hur en spelare har utvecklats i jämförelse 

med de andra spelarna. Om skillnad i värde hade använts som målvariabel hade endast 

spelarnas individuella utveckling fångats. Det är inte önskvärt då ingen beaktning tas till 

övriga spelares utveckling; en sådan klassindelningen hade även kunnat påverkas av inflation 

och deflation. Om det hade gjorts en klassindelning där  spelarna med flest marknadsandelar 

eller högst värde tillhör den positiva klassen hade inte spelarnas utveckling fångats. 

Om en spelare saknades i spelet två år senare antogs orsaken vara att han inte var tillräckligt 

skicklig. Spelarens värde antogs därför vara 0 i den senare versionen. Detta medförde att de 

spelare som saknade måldata automatiskt hade en oförändrad eller negativ utveckling av sina 

marknadsandelar och hamnade därav alltid i den negativa klassen. De spelare som hade en 

positiv utveckling på sina marknadsandelar placerades i den positiva klassen.  

Databearbetningen gav upphov till datamängderna som visas i diagrammen i Figur 5 - Figur 

10 
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Figur 5 - Datamängder Norden 2009 

 
Figur 6 - Datamängder Norden 2011 

 
Figur 7 - Datamängder Norden 2013 
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Figur 8 - Datamängder Storbritannien 2009 

 
Figur 9 - Datamängder för Storbritannien 2011 

 
Figur 10 - Datamängder för Storbritannien 2013 



 

- 19 - 

 

5.3 Avgränsningar 

Innan arbetet startade gjordes avgränsningar för att genomförandet skulle vara realistiskt. 

Dessa avgränsningar presenteras nedan tillsammans med motiveringar till varför de var 

nödvändiga. 

Spelarnas ålder 
Endast spelare som var mellan 16 och 21 år gamla användes under arbetet. Motiveringen till 

valet var att unga spelare ansågs utvecklas mer och snabbare än äldre spelare. Då arbetet 

fokuserade stort på personlig utveckling hos spelarna var avgränsningen väl motiverad.  

De valda spelen 
Under arbetet användes Football Manager 2009, Football Manager 2011 och Football 

Manager 2013. Dessa spel valdes på grund av flera anledningar. Den första anledningen var 

att ett år ansågs vara för kort tid för att se en nämnvärd utveckling hos spelarna. Efter två år 

har spelarna hunnit utvecklas tillräckligt för att påvisa en nämnvärd förbättring eller 

försämring. En annan anledning var att det fanns tillgängliga programvaror för just de valda 

åren.  

Regioner 
Indelningen i de två olika regionerna Norden och Storbritannien gjordes då det ansågs vara en 

naturlig uppdelning mellan två lagom stora regioner.  
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6 Experiment 
För att besvara studiens två forskningsfrågor krävdes det två olika experiment. I detta kapitel 

presenteras hur experimenten genomfördes samt hur resultaten analyserades. 

6.1 Experiment 1 - Hög prestanda 

Experimentet genomfördes för att besvara den första forskningsfrågan: "Går det med hjälp av 

semifiktiv data skapa prediktiva modeller vilka framgångsrikt kan avgöra om en 

fotbollsspelare kommer öka sina marknadsandelar i framtiden?". Som tidigare nämnts i 

studien behövdes en träffsäker modell för att besvara den första forskningsfrågan, därför 

genomfördes detta experiment med tekniken random forest. 

6.1.1 Datamängder 

De datamängder som användes för att bygga de prediktiva modellerna var samtliga 

datamängder från Norden 2009, som kan ses i Figur 5, och Storbritannien 2009, som kan ses i 

Figur 8. De byggda modellerna testades sedan på motsvarande position och region i 

datamängderna från 2011, som kan ses i Figur 6 och Figur 9. 

6.1.2 Attribut 

De attribut som användes i experimenten var samtliga attribut som finns i Appendix 12.1, 

Tabell 11 - Tabell 18. Som nämnts i kapitel 2.2.3 är random forest en teknik som har en god 

generaliseringsförmåga, även när det finns överflödiga attribut. Av den anledningen 

genomfördes ingen attributselektion. 

6.1.3 Inställningar 

För att underlätta reproducering av experimentet presenteras inställningarna för 

klassificerarna. Den enda inställningen som justerades i experimentet och skiljde sig från 

standardinställningarna var antalet träd som användes för skapandet av modellen. Istället för 

de 10 träd som är standard användes 500 träd.  

6.1.4 Mått 

För att få ett bredare underlag för analysen av resultaten användes ett flertal olika mått, vilka 

var träffsäkerhet, AUC, precision at n och gains chart. Träffsäkerhet användes eftersom det 

gav en bild av antalet korrekta prediktioner, det är även ett av de vanligaste måtten och är 

enkelt att räkna fram. AUC användes då det visar hur bra modellen är på att rangordna 

instanserna. Det är även ett viktigt mått för att se om random forest hittar information i 

datamängden. 

Det viktigaste måttet för experimentet, ur ett domänperspektiv, var precision at n; det ger en 

bild över hur bra modellen är på att hitta spelare som tillhör den positiva klassen bland ett 

begränsat antal spelare som modellen tror mest på. Detta kan vara önskvärt för en 

fotbollsklubb då de ofta är intresserade av att titta på ett fåtal spelare som de är säkra på 

kommer ha en positiv utveckling.  

Gains chart användes då det var av intresse att veta hur mycket vinst som kunde göras med 

modellen jämfört med att slumpmässig välja instanser ur datamängderna. Gains chart gav 

även en förståelse för hur många instanser som behövde granskas för att hitta ett önskat antal 

instanser som tillhörde den positiva klassen.  
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6.1.5 Resultat och Analys 

Resultaten presenteras i flera olika former. Det första resultatet som presenteras var en 

sammanfattande tabell över hur modellerna som byggdes med random forest presterade på de 

olika datamängderna.  

Tabellen innehåller måtten träffsäkerhet, AUC och lyft. Diagram som visar precision at n 

presenteras och analyseras. Även ett gains chart presenteras för de modellerna som gav 

intressanta resultat, resterande gains chart visas i Appendix 12.2.  

I slutet presenteras två tabeller som visar antalet behövda granskningar för att hitta 5 

respektive 10 spelare som tillhör den positiva klassen. Det gjordes även en sammanfattande 

analys av hela experimentet. 

6.2 Experiment 2 - Tolkningsbara resultat 

Experimentet genomfördes för att besvara den andra forskningsfrågan: “Går det skapa 

tolkningsbara modeller som ger generella insikter om viktiga attribut hos fotbollsspelare på 

en specifik position, givet semifiktiv data?”. Som tidigare nämnts i studien behövdes en 

tolkningsbar modell för att besvara den andra forskningsfrågan, därför genomfördes detta 

experiment med tekniken j48. 

6.2.1 Datamängder 

De datamängder som användes för att bygga de prediktiva modellerna var samtliga 

datamängder från Norden 2009, som kan ses i Figur 5, och Storbritannien 2009, som kan ses i 

Figur 8. De byggda modellerna testades sedan på motsvarande position och region i 

datamängderna från 2011, som kan ses i Figur 6 och Figur 9. 

6.2.2 Attribut 

För alla datamängder har de monetära attributen, som visas i Tabell 12, tagits bort. Dessa togs 

bort då avsikten med experimentet var att få insikt i viktiga attribut hos fotbollsspelare. 

Experimentet fokuserade därför på de attribut som påverkade spelaren på fotbollsplanen 

snarare än vad de tjänar eller vad de är värda. Som tidigare har nämnts i kapitel 2.2.3 klarar 

inte beslutsträd av att generalisera bra på ny data när det finns överflödiga attribut. I och med 

detta har en manuell borttagning av attribut gjorts, vilket förklaras närmare i 6.2.2.2. En 

attributselektion har även gjorts för att filtrera bort resten av de överflödiga attributen.  

6.2.2.1 Målvakter 

I målvaktsdatamängderna var alla attribut med; det beror på att de tekniska attributen, som 

mest associeras med utespelare, även var intressanta för målvakter. Exempelvis kan det vara 

intressant att se hur bra målvakter måste vara på att ta emot och slå passningar för att räknas 

till den positiva klassen. 

6.2.2.2 Utespelare 

I datamängderna som innefattade utespelare har alla målvaktsattribut, som visas i Appendix 

12.1, Tabell 13, tagits bort. Då experimentet gick ut på att skapa insikt i vilka attribut som är 

viktiga för spelare på specifika positioner var det inte intressant att titta på målvaktsattribut 

för utespelarna. Det är till exempel helt irrelevant hur bra en yttermittfältare är på att hålla i 

bollen med händerna, därför togs dessa attribut bort för att skapa en renare bild av vad det är 

som gör en utespelare bra. 
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6.2.2.3 Attributselektion 

Attributselektionsalgoritmen CfsSubsetEval användes för att hitta de attribut som hade en hög 

korrelation till målklassen. Algoritmen kördes på varje träningsmängd och därefter togs de 

överflödiga attributen bort från både träningsmängd och testmängd. 

6.2.3 Inställningar  

För att kunna besvara forskningsfrågan var det vitalt att träden som skapades under 

experimentet var tolkningsbara. Som tidigare nämnts i rapporten är en modells storlek starkt 

korrelerat till dess tolkningsbarhet. Inställningarna confidence factor och minsta lövstorlek 

justerades i experimentet så att små träd skulle byggas. För att kunna genomföra en vettig 

analys av klassificeringsträden fick de aldrig ha en storlek mindre än 15. 

6.2.3.1 Confidence factor 

1. Confidence factor sattes till 0,01 för att trädet skulle få en kraftigare beskärning. 

2. Skapades ett träd med en storlek mindre än 15 ökades faktorn successivt med 0,01 tills 

dess den önskade trädstorleken uppnåddes. 

6.2.3.2 Minsta lövstorlek 

1. Minsta lövstorleken sattes till 20 för att förhindra att löv skapas lika lätt. 

2. Skapades inget träd av lämplig storlek för alla datamängder i en region efter att 

proceduren för confidence factor var klar halverades lövstorleken. 

6.2.4 Mått 

De mått som användes under experimentet var träffsäkerhet, AUC och precision at n. Dessa 

användes för att påvisa att klassificeringsträden hade en acceptabel prestanda vilket gav en 

tillit till att attributen som valdes i träden var korrekta. Experimentet la dock större vikt vid 

själva analysen av träden. Detta gjordes för att hitta de attribut som är gemensamma för 

spelare på olika positioner vilket följer forskningsmetoden som beskrivs i kapitel 4.1. 

6.2.5 Resultat och Analys 

En sammanfattande tabell med klassificeringsträdens prestanda presenteras och analyseras, 

även diagram som visar alla trädens precision at n presenteras. Sedan presenteras och 

analyseras de träd som hade bäst prestanda och var intressanta. Resterande träd visas i 

Appendix 12.3. Vid varje träd presenteras även en lista på de attribut som 

attributselektionsalgoritmen valde ut i datamängden. I slutet gjordes även en sammanfattande 

analys av hela experimentet. Allt detta gjordes i experimentet för att försöka hitta 

orsakssamband mellan spelares egenskaper och deras potentiella ökning av marknadsandelar 

vilket följer studiens forskningsstrategi. 

6.3 Experiment 3 - Framåtriktade prediktioner 

Det tredje experimentet genomfördes för att pröva modellerna i en skarp miljö. Experimentet 

gick ut på att för varje position i de båda regionerna predicera de tre spelarna modellerna tror 

har högst sannolikhet att öka sina marknadsandelar i framtiden. 

6.3.1 Datamängder 

De datamängder som användes för att bygga de prediktiva modellerna är samtliga 

datamängder från Norden 2011, som kan ses i Figur 6, och Storbritannien 2011, som kan ses i 

Figur 9. De byggda modellerna testades sedan på motsvarande position och region i 

datamängderna från 2013, som kan ses i Figur 7 och Figur 10. 
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6.3.2 Inställningar 

För att underlätta reproducering av experimentet presenteras inställningarna för 

klassificerarna. Den enda inställningen som justerades i experimentet, och skiljde sig från 

standardinställningarna, var antalet träd som användes för skapandet av modellen. Istället för 

de 10 träd som är standard användes 500 träd.  

6.3.3 Mått 

Det lades ingen vikt på mått i experimentet då datamängderna som användes i experimentet 

saknar måldata vilket gör att instanserna inte blivit tilldelade några klasser. Experimentet kan 

mätas först när spelet Football Manager 2015 släpps. 

6.3.4 Resultat och Analys 

En tabell för Norden och en tabell för Storbritannien presenteras. Tabellerna innehåller de tre 

spelarna på varje position som varje modell tror mest på ska tillhöra den positiva klassen. 

Datamängderna i experimentet var hämtade från Football Manager 2013 och modellerna 

skulle predicera deras utveckling av marknadsandelar till spelet Football Manager 2015 vilket 

ännu inte finns på marknaden; eftersom spelen är baserade på föregående års prestationer går 

det att analysera resultaten och ge en prognos då studien genomfördes under år 2014. Det som 

analyseras kan tolkas som ett delfacit, det slutgiltiga svaret kommer i slutet av år 2014 när 

Football Manager 2015 släpps.   
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7 Resultat och Analys 

7.1 Experiment 1 - Hög prestanda 

 

  Random forest  

Norden Träffsäkerhet AUC Lyft 

Målvakt 90,50% 0,711 3,1 

Ytterback 90,30% 0,685 3,1 

Innerback 89,50% 0,693 2,5 

Yttermittfält 88,00% 0,641 2,7 

Innermittfält 86,70% 0,631 2,5 

Anfall 86,50% 0,659 2,5 

  Random forest  

Storbritannien Träffsäkerhet AUC Lyft 

Målvakt 87,20% 0,744 3,1 

Ytterback 84,20% 0,738 3,4 

Innerback 84,60% 0,753 3,7 

Yttermittfält 82,80% 0,745 2,6 

Innermittfält 81,80% 0,702 2,5 

Anfall 80,70% 0,695 2,1 

Medelvärde: 86,07% 0,700 2,8 
Tabell 4 - Sammanfattande prestanda för de olika modellerna och datamängderna 

Tabell 4 visar en överblick av resultaten för de olika datamängderna. Det som kan utläsas från 

tabellen är att random forest, med ett medelvärde på 86 % för träffsäkerhet och ett medelvärde 

på 0,7 för AUC, hittar information i all data. En intressant iakttagelse är att träffsäkerheten 

blir bättre för datamängderna från Norden medan datamängderna från Storbritannien har en 

högre AUC.  

Något som måste tas i beaktning när det kommer till träffsäkerheten i Tabell 4 är hur stor 

andel positiva instanser det finns i datamängderna. En modell som byggs på en datamängd 

med en låg andel positiva instanser kan få en bättre träffsäkerhet än en modell som byggs på 

en datamängd med hög andel positiva instanser genom att klassificera samtliga instanser till 

majoritetsklassen. Det kan därför argumenteras för att resultaten för datamängderna i 

Storbritannien är bättre då de har en högre AUC än de från Norden. 

Lyft
1
 som presenteras i Tabell 4 visar att random forest i genomsnitt är 2,8 gånger bättre på att 

hitta positiva instanser än att slumpmässigt välja instanser ur datamängderna.   

                                                 
1
 Måttet lyft som presenteras är mätt vid den punkt då modellen har hittat 25 instanser som tillhör den positiva 

klassen. 
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7.1.1 Precision at n 

 

 
Figur 11 - Precision at n för Norden 

Det som går att utröna från diagrammet i Figur 11 är att  precision at n för majoriteten av 

datamängderna ligger mellan 0,3 och 0,6. I diagrammet går det att se att precision at n är 

högst för datamängden ytterback. Det är även lätt att se att datamängden ytterback har det 

lägsta resultatet avseende precision at n. 

 
Figur 12 - Precision at n för Storbritannien 

Figur 12 visar klart och tydligt att precision at n hamnar på runt 0,5 och uppåt för de flesta 

datamängderna. 

Diagrammen i Figur 11 och Figur 12 visar att datamängderna erhåller ett bra värde på 

precision at n. Om exempelvis en fotbollsklubb skulle köpa de tio högst rangordnade 

innerbackarna från Storbritannien kan klubben förvänta sig att åtta av de tio innerbackarna 

kommer ha en positiv utveckling. 
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Det är även värt att nämna att resultatet för Storbritanniens datamängder är bättre än resultatet 

för Nordens datamängder. 

Slutligen går det att argumentera för att random forest lyckas hitta värdefulla mönster i all 

data från både Storbritanniens och Nordens datamängder. Diagrammen i Figur 11 och Figur 

12 visar tydligt att någon form av värdefull information hittas i alla datamängder. Det kan 

även ses att majoriteten av modellerna är mer säkra när n är lågt. 

7.1.2 Gains chart 

 

 
Figur 13 - Gains chart för målvakt i Norden 

Figur 13 visar ett gains chart för datamängden målvakt. Värt att notera är att samtliga 

instanser har klassificerats som negativa. Trots detta finns det en viss rangordningsförmåga då 

random forest hade en AUC på 0,711. Lyftet för datamängden är även ett av de bättre i 

regionen Norden. 
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Figur 14 - Gains chart för ytterback i Norden 

Figur 14 visar att många positiva instanser rangordnas högt. Elva instanser klassificeras som 

positiva, resten klassificeras som negativa. Det visas även i Figur 11 att datamängden 

ytterback har en hög precision på de högst 25 rangordnade instanserna. Lyftet för 

datamängden är högt i jämförelse med de andra datamängderna i regionen Norden. 

 
Figur 15 - Gains chart för ytterback i Storbritannien 

Figur 12 visar att mer än varannan prediktion är korrekt bland de 25 högst rangordnade 

instanserna i datamängden ytterback för Storbritannien. I Figur 15 visas att den precisionen 

även håller i sig bland de 50 högst rangordnade instanserna. Lyftet för datamängden är även 

ett av de bästa i hela experimentet. 
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Figur 16 - Gains chart för innerback i Norden 

Som det går att utröna från Figur 16 behöver flest instanser granskas för att hitta 25 instanser 

som tillhör den positiva klassen. Trots att lyftet för datamängden är lågt hittas ändå 2,5 gånger 

fler positiva instanser än vad som skulle gjorts genom att slumpmässigt välja instanser. 

 
Figur 17 - Gains chart för innerback i Storbritannien 

Figur 17 visar det bästa resultatet i experimentet vad det gäller lyft, det går även att se att 

minst antal instanser behöver granskar för att hitta 25 positiva instanser. 
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Figur 18 - Gains chart för yttermittfält i Norden 

Precision at n för datamängden yttermittfält var det lägsta bland alla datamängder i 

experimentet. Figur 18 visar dock att lyftet är okej trots att endast tre instanser har 

klassificerats till den positiva klassen. 

 
Figur 19 - Gains chart för innermittfält i Storbritannien  

Som det går att se i Figur 19 är lyftet lågt för datamängden, men datamängden har ett högt 

precision at n. Detta hör ihop med hur stor andel positiva instanser som finns i datamängden; 

en bättre balans i datamängden ger ett lägre lyft när två modeller predicerar med samma 

precision. Datamängden för innermittfält i regionen Storbritannien är bland de mest 

balanserade datamängderna i experimentet, vilket visas i Figur 9. 
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Figur 20 - Gains chart för anfall i Storbritannien 

Figur 20 visar det sämsta resultatet i hela experiment när det kommer till måttet lyft. 

Datamängden anfall har en låg precision at n samtidigt som den har en stor andel positiva 

instanser. Tillsammans orsakar det att lyftet blir lågt. Trots det hittas ändå dubbelt så många 

positiva instanser jämfört med att slumpmässigt välja instanser. 

I Tabell 5 och Tabell 6 går det att se de olika antal granskningar som behövdes för att hitta 5 

respektive 10 instanser som tillhör den positiva klassen. 

 
Tabell 5 - Antal granskningar för Norden 

 
Tabell 6 - Antal granskningar för Storbritannien 



 

- 31 - 

 

7.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att med måttet precision at n presterar random forest 

överlag bättre på datamängderna från Storbritannien jämfört med datamängderna från Norden. 

En av anledningarna till det kan vara att det finns fler positiva instanser i Storbritanniens 

datamängder. Därför är det lättare för random forest att hitta positiva instanser viket resulterar 

i högre precision. I de gains chart som presenteras hittas både det bästa och sämsta resultatet i 

datamängderna från Storbritannien. 

Random forest presterar bättre än att slumpmässigt välja instanser på alla datamängder. De 

skapade modellerna har överlag en bra AUC vilket betyder att de är bra på att rangordna 

instanserna. Det visas även i Figur 13 till Figur 20 att vinsten i att använda de skapade 

modellerna är större än att gissa vilka instanser som tillhör den positiva klassen. 

7.2 Experiment 2 - Tolkningsbara resultat 

 

  J48 

Norden Träffsäkerhet AUC Storlek Confidence factor Lövstorlek 

Målvakt 80,61% 0,367 19 0,17 10 

Ytterback 87,02% 0,621 25 0,14 10 

Innerback 88,02% 0,483 25 0,08 10 

Yttermittfält 86,76% 0,517 25 0,11 10 

Innermittfält 85,51% 0,512 17 0,09 10 

Anfall 83,15% 0,494 17 0,06 10 

  J48 

Storbritannien Träffsäkerhet AUC Storlek Confidence factor Lövstorlek 

Målvakt 70,84% 0,578 17 0,18 20 

Ytterback 81,07% 0,570 17 0,1 20 

Innerback 78,18% 0,655 35 0,16 20 

Yttermittfält 74,12% 0,600 21 0,03 20 

Innermittfält 77,53% 0,580 17 0,04 20 

Anfall 77,07% 0,621 23 0,04 20 

Medelvärde: 80,82% 0,550 21,5     
Tabell 7 - Resultat för de beskurna klassificeringsträden 

Som det går att se i Tabell 7 lyckas J48 skapa träd som har önskad storlek. Det är tydligt att 

AUC för Storbritanniens datamängder var överlag betydligt högre än AUC för Nordens 

datamängder.  I vissa fall hade det varit mer gynnsamt att gissa klasstillhörighet, ett exempel 

på det är målvakt i norden. J48 lyckades få en acceptabel prestanda för Storbritanniens 

datamängder, vilket betyder att viss information hittades i datamängderna. 
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7.2.1 Precision at n 

 
Figur 21 - Precision at n för Nordens klassificeringsträd 

Figur 21 visar precisionen för de 25 högst rangordnade instanserna bland datamängderna i 

Norden. I diagrammet syns det tydligt att precision at n för datamängden innerback är lägst. 

Det går även att se att precision at n är högst för datamängden innermittfält.  

 
Figur 22 - Precision at n för Storbritanniens klassificeringsträd 

Figur 22 visar precisionen för de 25 högst rangordnade instanserna bland datamängderna i 

Storbritannien. Det visas tydligt att högst precision at n får datamängden yttermittfält.. 

Datamängden anfall är den datamängd som överlag får sämst resultat. Skillnaden i resultat 

mellan Nordens och Storbritanniens datamängder kan ha att göra med skillnaden i balans för 

de olika regionerna. Nordens datamängder har färre andelar positiva instanser i sina 

datamängder än vad Storbritannien har. 
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7.2.2 Klassificeringsträd 

 
Figur 23 - Klassificeringsträd för ytterback i Storbritannien 

Selekterade attribut (21): A1, A16-A20, A22-A23, A25-A27, A38-A39, A41-A42, A45, A47, 

A50-A51, A55, A59 

Klassificeringsträdet för datamängden ytterback i Storbritannien, som visas i Figur 23 var ett av 

de bästa träden med avseende på måttet precision at n, som kan ses i diagrammet i Figur 22. 

Trädet som har skapats är mycket intressant. De flesta instanser blir klassificerade relativt tidigt i 

trädet. Det är vid de två attributen Dirtiness och Heading som flest spelare hamnar i den negativa 

klassen om de har för högt respektive för lågt i dessa attribut. Det betyder att det är viktigt för 

spelarna att inte begå för många regelbrott eller att ha för dåligt huvudspel. 

Attributet Passing är något som bedöms som gynnsamt att ha låga värden i vilket är märkligt 

då det kan tyckas vara en fördel att vara bra i passningsspelet. Det är viktigt att inte ha för 

högt värde i attributet Bravery då det  klassificerar som dåligt. Detta skulle kunna bero på att 

en övermodig spelare, genom att spelaren är mer villig att stoppa motståndare oavsett 

konsekvenserna, drar på sig mer avblåsningar. Beteendet kan även påverka skaderisken för 

spelaren. 
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Figur 24 - Klassificeringsträd för innerback i Storbritannien 

Selekterade attribut (28): A1, A17, A19-A20, A22-A23, A25-A30, A34, A38-A39, A41-A45, 

A49-A52, A55-A56, A58-A59 

Klassificeringsträdet i Figur 24 för datamängden innerback i Storbritannien var det bästa 

trädet i måttet AUC vilket kan ses i Tabell 7. I trädet görs första förgreningen på attributet 

Positioning vilket kan tänkas vara ett viktigt attribut för en innerback då de behöver ha bra 

positionering både under spelet och vid fasta situationer. Andra förgreningen i trädet görs på 

attributet FirstTouch och vid denna förgrening är det många spelare som sållas bort. Att ett 

lågt värde i detta attribut är dåligt för spelaren kan bero på att spelaren ofta är den sista 

utespelaren närmast mål; att inte ha ett bra första tillslag i detta läge skulle kunna innebära att 

motståndaren får en farlig målchans. För innerback ska även attributet Dirtiness inte vara för 

högt då det är en nackdel att bryta för mycket mot reglerna och dra på sig onödiga 

avblåsningar.  
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Figur 25 - Klassificeringsträd för yttermittfält i Norden 

Selekterade attribut (11): A1, A18- A22, A26-A27, A46, A50, A59 

Klassificeringsträdet i Figur 25 presenteras då det hade ett av de bättre resultaten i Norden när 

det kommer till måtten Precision at n och AUC som visas i Figur 21 och Tabell 7. Många 

instanser sållas bort med hjälp av attributet Dribbling. En slutsats som kan dras ifrån det är att 

det är viktigt för yttermittfältare att vara bra på att dribbla för att ha en chans att få en positiv 

utveckling i framtiden. Attributet Dribbling var väntat då många duktiga yttermittfältare är 

kända för att vara bra på att dribbla. Noterbart är att träden i Figur 25 och Figur 26 delar 

många attribut, vilket är intressant då det styrker att dessa attribut är viktiga för positionen 

yttermittfält.  

Ett oväntat attribut är Age, det förekommer dessutom tre gånger i trädet. Anledningen till att 

det är ett oväntat attribut är att värdena är så pass specifika. Det som speciellt var oväntat var 

att om spelaren är bra på att dribbla men är över 20 år kommer spelaren öka sina 

marknadsandelar. 
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Figur 26 - Klassificeringsträd för yttermittfält i Storbritannien 

Selekterade attribut (24): A1, A17-A21, A23, A26-A27, A30, A32, A34, A38-A39,  A41-A42, 

A46-A47, A50-A51, A54-A56, A59 

Klassificeringsträdet, i Figur 26, för yttermittfält i Storbritannien var det bästa med måttet 

precision at n som presenterades i Figur 22. En intressant iakttagelse är den första 

förgreningen i trädet; spelaren får inte ha för lågt värde i attributet OffTheBall. Det attributet 

avgör hur bra spelaren är utan boll. Det kan tänkas att detta är viktigt då en yttermittfältare 

behöver röra sig och göra löpningar i tomma ytor för att öppna upp spelet. Trädet består av en 

del attribut som skulle kunna tänkas vara väntade för positionen. Att spelaren ska ha bra 

rörelse utan boll är en sådan. Även Acceleration kan tänkas vara ett viktigt attribut för 

positionen.  

En annan intressant iakttagelse är att spelaren måste ha ett högt värde på attributet 

Determination. Det som sker inne i den förgreningen på attributet Determination kan dock 

tyckas vara oväntat då det är en nackdel att ha ett för högt värde på attributet LongShots. En 

annan märklig företeelse i trädet är hur attributet Freekicks används, det ska inte vara för högt 

och inte heller för lågt i två olika delar av trädet. 
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Figur 27 - Klassificeringsträd för anfall i Storbritannien 

Selekterade attribut (20): A1, A17-A20, A22-A23, A25, A29-A30, A38, A41, A47, A50-A52, 

A54-A56, A59 

I klassificeringsträdet för datamängden anfall i Storbritannien, som visas i Figur 27, är även 

attributet Dribbling med vilket inte är ett oväntat attribut för positionen. Något som var 

oväntat var att värdet på attributet Teamwork inte skulle vara för högt. Det skulle kunna bero 

på att, som anfallare, finns det ett värde i att inte alltid göra det som är bäst för laget utan att 

ibland ta risker som exempelvis kan leda till att bollinnehavet förloras men i vissa fall kanske 

resulterar i ett mål. En sådan risk är något som inte är lika farligt för en anfallare som för en 

försvarare. I det andra delträdet sker två förgreningar på spelarens ålder, vilket kan tyckas 

märkligt. Det verkar som att trädet är känsligt för just specifika åldrar.  
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7.2.3 Sammanfattning 

Av de klassificeringsträd som presenterats i rapporten finns det en del intressanta iakttagelser 

vad det gäller val av attribut. Ett attribut som förekommer i nästan samtliga träd är attributet 

OffTheBall. Detta visar att rörelse utan boll är ett viktigt attribut för spelarna, de ska inte bara 

vara bra på spelet med boll, för att de ska kunna öka sina marknadsandelar i framtiden. 

Ett attribut som är viktigt för spelarna på de mer offensiva positionerna, som visas i Figur 25, 

Figur 26 och Figur 27, är attributet Dribbling. Har spelaren för lågt värde är det en stor chans 

att de inte kommer ha en positiv framtidsutveckling, dock finns det ändå en chans. För 

ytterbackar, som kan ses i Figur 23, finns attributet med. Om ytterbacken har över 2,3 av 

medelvärdet kommer spelaren ha en positiv utveckling. Dock kan även ytterbackar få en 

positiv utveckling utan ett högt värde i attributet Dribbling. Detta betyder att förmågan att 

vara bra på att dribbla är mer viktigt för de offensiva spelarna än vad det är för de defensiva. 

På de två träden för de mer defensiva positionernas datamängder, som visas i Figur 23 och 

Figur 24, förekommer attributet Dirtiness i bägge träden. Enligt träden ska inte spelare på de 

defensiva positionerna ha ett för högt värde på detta attribut. Ett högt värde på attributet 

innebär att spelaren oftare bryter mot reglerna för att anskaffa sig fördelar i spelet. Om detta 

görs ofta löper spelaren större risk att dra på sig mer avblåsningar och till slut även bli 

utvisad. 

I en del av träden går det att se en hel del konstigheter med attribut som förekommer flera 

gånger och att det ibland är bra att ha låga värden i attribut. Det kan bero på att J48 lyckades 

inte få en bra prestanda för Nordens datamängder. Det antas att J48 blivit påverkad för 

mycket av brus i de datamängderna. 

Sammanfattningsvis går det att se att det finns skillnader och likheter på vad som är viktigt för 

de olika positionerna. Det går även hitta generell information om några av positionerna. Om 

AUC och precision at n är högt för datamängderna ökas förtroendet till attributen i de skapade 

träden.  
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7.3 Experiment 3 - Framåtriktade prediktioner 

Målvakt 

Namn Klubb Ranking 

Alex Smithies Huddersfield 1 

Joel Wigan 2 

David De Gea Manchester U 3 

Innerback 

Namn Klubb Ranking 

Kevin Long Burnley 1 

Corry Evans Hull 2 

Alfred N'Diaye Sunderland 3 

Ytterback 

Namn Klubb Ranking 

Ryan Bennett Norwich 1 

Alfred N'Diaye Sunderland 2 

Daniel Ayala Nottingham Forest 3 

Innermittfält 

Namn Klubb Ranking 

Tom Taiwo Hibernian 1 

Jack Wilshere Arsenal 2 

Sébastien Faure Rangers 3 

Yttermittfält 

Namn Klubb Ranking 

Aaron Ramsey Arsenal 1 

Corry Evans Hull 2 

James McCarthy Wigan 3 

Anfall 

Namn Klubb Ranking 

Eden Hazard Chelsea 1 

Tom Cairney Hull 2 

Anthony Knockaert Leicester 3 
Tabell 8 - Spelarna med högst sannolikhet i Storbritannien 

Det är intressant att de flesta spelarna är relativt okända. Det betyder att det hittas några 

guldkorn som ännu inte har fångats upp av storklubbarna. Det hinnas även ett par kända 

spelare från storklubbar, ett exempel på detta är Jack Wilshere som är en viktig spelare för 

Arsenal i Premier League. 

Görs en djupare analys av experimentets resultat, går det att se att James McCarthy har en 

lovande utveckling. År 2013 anslöt han till Everton FC som är ett topplag i Premier League. 

Han har även blivit en nyckelspelare i det irländska fotbollslandslaget. Även Aaron Ramsey 

ser ut att ha en lovande framtid framför sig då han numera är en nyckelspelare för topplaget 

Arsenal FC. Ramsey avgjorde dessutom finalen i FA-cupen när denna rapport skrevs.  
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Målvakt 

Namn Klubb Ranking 

Nicolai Larsen AaB 1 

Kristian Fæste VB Kolding 2 

Abderrazak Hamdallah Aalesund 3 

Innerback 

Namn Klubb Ranking 

Stéphane Badji Sogndal 1 

Marcus Pedersen OB 2 

Stefan Strandberg Rosenborg 3 

Ytterback 

Namn Klubb Ranking 

Bashkim Kadrii OB 1 

Izunna Uzochukwu FC Midtjylland 2 

Paul Addo Odd 3 

Innermittfält 

Namn Klubb Ranking 

Rasmus Falk OB 1 

Anders Christiansen FC Nordsjælland 2 

Stéphane Badji Sogndal 3 

Yttermittfält 

Namn Klubb Ranking 

Matias Kellokumpu Värmbol 1 

Anders Christiansen FC Nordsjælland 2 

Bashkim Kadrii OB 3 

Anfall 

Namn Klubb Ranking 

Ørjan Håskjold Nyland Molde 1 

Tom Pettersson Åtvidaberg 2 

Sylvester Igboun FC Midtjylland 3 
Tabell 9 - Spelarna med högst sannolikhet i Norden 

Det är en klar överrepresentation av spelare från den danska ligan samt den norska ligan. 

Endast två spelare från det svenska seriesystemet finns med bland spelarna från Norden. 

Abderrazak Hamdallah gjorde en rekordövergång från Aalesund till det kinesiska laget 

Guangzhou R&F, övergångssumman var 30 miljoner norska kronor. Skillnaden i kvalité på 

den norska och kinesiska ligan kan diskuteras men säljs en spelare för sådana stora summor 

har han antagligen presterat bra.  
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7.3.1 Sammanfattning 

Det är en blandning av okända och mer kända spelare som modellerna tror mest på. Det som 

var intressant med det här experimentet är att se vilka prediktioner som stämde. Som analysen 

av vissa delresultat visar är det en del spelare som påvisar en lovande utveckling. Det är extra 

spännande att se hur dessa utvecklas fram till slutet av år 2014 när slutfacit för prediktionerna 

finns att tillgå. Det fanns även spelare som hade åkt ner till en lägre division vilket inte bådar 

bra för spelarens utveckling.  

Intressant är att vissa spelare kommer med i resultatet på positioner som inte är deras 

huvudsakliga. Som ett exempel är Tom Pettersson den som har näst högst sannolikhet av alla 

anfallare i Norden att klassas som positiv. Dock är hans huvudsakliga position försvarare, 

Tom Pettersson är med i datamängden för anfallare då han har över 1 i positionsattributet för 

anfallare som förklarades under databearbetningskapitlet. 

Uppgiften att stämma av prediktionerna med slutfacit lämnas till läsaren att göra i slutet av år 

2014.   
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8 Slutsatser 
Här nedan presenteras studiens slutsatser som kopplas ihop med forskningsfrågorna. 

1. Går det med hjälp av semifiktiv data skapa prediktiva modeller vilka framgångsrikt 

kan avgöra om en fotbollsspelare kommer öka sina marknadsandelar i framtiden? 

Ja, resultaten från experiment 1 demonstrerar att det går. Modellernas resultat på måttet 

precision at n betyder att många av de instanser som modellerna tror mest på verkligen är 

korrekt klassificerade vilket styrker tilliten till modellernas prestanda. Även modellernas AUC 

ligger stabilt runt 0,7 vilket betyder att de har en bra rangordningsförmåga. Dessa mått 

tillsammans med att modellerna har ett bra lyft betyder att forskningsfrågan är besvarad. 

2. Går det skapa tolkningsbara modeller som ger generella insikter om viktiga attribut 

hos fotbollsspelare på en specifik position, givet semifiktiv data? 

Nej, resultaten från experiment 2 visar att det inte går att få generella insikter om viktiga 

attribut. Det är främst på grund av de stora variationerna i resultaten. Modellernas AUC 

varierar mellan 0,36 till 0,65 och deras medelvärde för precision at n varierar mellan 0,058 till 

0,55. Det finns modeller som har en acceptabel prestanda men då de flesta modellerna har en 

låg prestanda och oförmåga att ignorera brus dras tilliten till de bra modellerna ner.   
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9 Diskussion 

9.1 Attributen 

Något som kan diskuteras i studien är hur värdena på spelarnas attribut sätts. Det hade varit 

fördelaktigt för studiens reliabilitet om detta var en genomskinlig process, men det är det inte. 

Det hade varit intressant att få svar på följande frågor: 

 Sätts attributen automatiskt genom algoritmer eller sätts de manuellt av personer? 

 Om det sker manuellt; är det en eller flera personer som sätter attributen? 

 Finns det ett internt ramverk som följs av personerna när de sätter värden? 

 Finns det skillnader i hur attributens värden sätts mellan de olika versionerna av 

spelen? 

Det hade även varit en fördel för studiens reliabilitet om ovanstående frågor hade kunnat 

besvaras. Men då det ändå har varit en vettig nivå på attributvärdena talar det för att det finns 

någon form av internt ramverk eller algoritm som används för att poängsätta spelares attribut. 

Det kan även diskuteras att ju lägre nivå en spelare spelar på, alternativt ju mer okänd en 

spelare är, desto mer fiktiva blir spelarens attribut. Ju mer fiktiv data desto större chans finns 

det för felaktiga variationer i värdena. Då ligorna i Norden anses vara av lägre kvalitet än 

ligorna i Storbritannien skulle detta kunna betyda att Nordens data är mer fiktiv. 

9.2 Positionsindelning 

Ett tidigt designval som gjordes i bearbetningen av all data som togs ut från Football Manager 

var att dela in alla spelare i datamängder beroende på position. I kapitel 5.2 beskrivs det hur 

indelningen av spelare i olika datamängder gjordes. Indelningen gav upphov till 6 

datamängder som visas i Tabell 3. Där visas även vilka numeriska positionsattribut som lade 

grund för vilka datamängder. 

Indelningen gjordes med hjälp av de 15 numeriska positionsattribut varje instans hade som 

hade ett värde mellan 1 och 20. Varje instans hade även en positionssträng som beskrev 

vilken position spelaren spelade på. I indelningen togs ingen hänsyn till just denna 

positionssträng. Indelningen tog bara hänsyn till om en instans hade ett högre värde än 1 på 

varje attribut som visas i Tabell 3. Detta medförde att en instans kunde hamna i flera olika 

datamängder om den hade 2 eller mer på respektive numeriska positionsattribut.  

Det är möjligt att detta designbeslut kan ha påverkat studien genom att mer brus har förts in i 

datamängderna på grund av att spelare som egentligen inte bör vara med i datamängderna 

ändå hamnar där. Något som skulle kunna ha gjorts annorlunda var att använda en annan 

gräns på de numeriska positionsattributen eller att göra indelningen enligt positionssträngen 

som fanns tillgänglig för varje spelare. Detta skulle kunnat skapa renare datamängder och 

reducera onödigt brus.   
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9.3 Validitet 

Här nedan diskuteras validiteten hos de mått som användes under studien. 

Träffsäkerhet anses inte vara ett av de viktigaste måtten i studien. För studien är det viktigare 

att de instanser som klassificeras till den positiva klassen verkligen tillhör den positiva 

klassen. Därför är inte träffsäkerhet det optimala måttet för att besvara forskningsfrågorna. 

AUC användes för att påvisa att modellerna har någon form av rangordningsförmåga och dess 

främsta syfte är att fungera som ett underlag tillsammans med de två nedanstående måtten. 

Precision at n användes för att visa hur många spelare som är korrekt positivt klassificerade 

bland en andel spelare. Det är ett attribut som passar bra till att svara på den första 

forskningsfrågan. 

Gains chart är ett passande mått för studien då det visar fördelen med att använda en modell 

jämfört med att slumpmässigt välja spelare. De ovanstående måtten tillsammans utgör ett bra 

underlag för utvärdering av experimenten. 

Studiens experiment är valida till den grad att de passar utmärkt till att besvara 

forskningsfrågorna. Validiteten hos all data är även den korrekt, samt alla avgränsningar. 

9.4 Reliabilitet och reproducerbarhet 

I studien beskrivs datainsamlingen och databearbetningen, majoriteten av alla designbeslut 

under dessa processer dokumenterades. Detta gör det lättare för andra personer att 

reproducera insamlingen och bearbetningen av all data. 

Experimenten som utfördes i studien har alla beskrivits i detalj och programvaran som 

användes under experimenten är lättillgänglig och öppen källkod. Teknikerna som användes i 

experimenten är även de motiverade i rapporten med såväl val av tekniker som inställningar i 

dessa. Tack vare de utförliga beskrivningarna av experimenten är det lätt för utomstående att 

reproducera experimenten. 

9.5 Generalitet 

I studiens experiment användes de välkända teknikerna random forest och C4.5 som finns 

implementerade i flera olika ramverk. Det är därför lätt att använda teknikerna i andra 

arbeten. Modellerna från det första experimentet har en bra prestanda som tillsammans med 

slutsatsen bevisar att det går att klassificera fotbollsspelare. Studien använder data om 

fotbollsspelare men resultaten är inte specifikt beroende av att det är fotboll. Resultaten är 

snarare bundna till data med någon form av verklighetsförankring om sportutövare. De bra 

resultaten tillsammans med det faktum att de är kopplade till semifiktiv data om utövare i 

lagsporter gör att studiens resultat är överförbara när det kommer till lagsporter som 

exempelvis ishockey.  
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10  Framtida arbete 
Studiens resultat är intressanta och öppnar för ytterligare arbete. Förslag på framtida arbete 

presenteras nedan. 

10.1 Regression 

Innan studien startade beslutades det att klassificering skulle användas. Motiveringen var att 

det skulle vara intressantare att hitta ett antal spelare att titta närmare på istället för att hitta en 

rangordning bland spelarna. Då ingen mer grundlig jämförelse mellan tillämpningsbarheten 

av regression och klassificering på forskningsfrågorna gjordes hade detta varit ett intressant 

ämne att forska vidare i. Ett förslag till vidare arbete är att genomföra en studie som använder 

sig av regression för att rangordna spelarna och att sedan jämföra resultatet mot denna studie. 

10.2 Andra lagsporter 

Då studien fokuserade på semifiktiv fotbollsdata skulle det vara intressant att göra en liknande 

studie med andra lagsporter. Den föreslagna studiens främsta uppgift skulle vara att avgöra 

om liknande tillvägagångssätt verkligen fungerar inom andra sporter. Förslag på lagsporter 

som skulle passa bra till en liknande studie är ishockey och basket. Både semifiktiv data och 

reell data hade fungerat att göra en studie på men för att efterlikna den här studien bör den 

data som används vara semifiktiv.   



 

- 46 - 

 

11 Källförteckning 
 

Almuallim, H. & Dietterich, G. T. (1991). Learning With Many Irrelevant Features. I 

proceedings of the Ninth National Conference on Artificial Intelligence. Anaheim, California, 

USA July 14-19 1991, ss. 547-552. 

Bramer, M. A. (2007). Principles of data mining. London: Springer. 

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), ss. 5-32. 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3. uppl., New York, NY, USA: 

Oxford University Press Inc. 

Buckley, C. & Voorhees, E.M. (2000). Evaluating evaluation measure stability. I SIGIR '00, 

Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on Research and 

development in information retrieval. New York, NY, USA 2000, ss. 33-40. 

Caruana, R. & Freitag, D. (1994). Greedy attribute selection. I Proceedings of the Eleventh 

International Conference on Machine Learning. New Brunswick, USA 1994, s. 7. 

Caruana, R., Karampatziakis, N. & Yessenalina, A. (2008). An empirical evaluation of 

supervised learning in high dimensions. Proceedings of the 25th international conference on 

Machine learning. Helsinki, Finland 2008, s.7. 

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), ss. 

861-874. 

FMRTE. (2012). Football Manager Real Time Editor 13 (Version 13.3.3 BETA build 62) 

[Programvara]. Tillgänglig: http://www.fmrte.com/forums/index.php?/topic/2847-fmrte-13-

for-football-manager-2013-information/ 

Gerrard, B. (2007). Is the Moneyball approach transferable to complex invasion team sports?. 

International Journal of Sports Finance, November 1, ss. 214-230. 

Hall, M., Frank, E., Holmes, G., Pfahringer, B., Reutemann, P. & Witten, I. H. (2009). The 

WEKA data mining software: an update. SIGKDD Explorations Newsletter., 5(2), ss. 10-18. 

Holme, M. I. & Solvang, K. B. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2. uppl., Lund, Sverige: Studentlitteratur.  

Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete. 2. uppl, Lund, 

Sverige: Studentlitteratur 

Jongboom, J. (2010). ScoutFrameworkFM2009 (Version 1) [Programvara]. Tillgänglig: 

https://code.google.com/p/scoutframeworkfm2009/ 

Johansson, U., Niklasson, L. & König, R. (2004). Accuracy vs. comprehensibility in data 

mining models. I FUSION '05, International Coference on Information Fusion. Stockholm, 

Sweden 2004. 



 

- 47 - 

 

Johansson, U. & Sönströd, C. (2009). Fish or Shark - Data Mining Online Poker. I DMIN '09, 

5th International Conference on Data Mining. Las Vegas, USA 2009. 

John, H. G., Kohavi, R. & Pfleger, K. (1994). Irrelevant Features and the Subset Selection 

Problem. I Machine Learning: Proceedings of the Eleventh International Conference. San 

Francisco, CA, USA 1994, ss.121-129. 

Linoff, G. & Berry, M. J. A. (2011). Data mining techniques. Indianapolis, Ind: Wiley. 

Meiri, R. & Zahavi, J. (2006). Using simulated annealing to optimize the feature selection 

problem in marketing applications. European Journal of Operational Research, 171(3), ss. 

842-858. 

Quinlan, J. R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning. San Francisco, CA, USA: 

Morgan Kaufmann 

Russel, S. & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence. 3. uppl., Upper Saddle River: Pearson. 

Sports Interactive. (2013). Football Manager 2014 (Version 1) [Datorspel]. Tillgänglig: 

http://www.footballmanager.com/lang/en_GB 

Tarabanovsky, E. (2013). FM Genie Scout 13 (Version 1.0 13.3.3 build 344) [Programvara]. 

Tillgänglig: http://www.fmscout.com/a-fm-genie-scout-13.html 

Witten, I., H., Frank, E., & Hall, M. A. (2011). Data mining : Practical Machine Learning 

Tools and Techniques. 3. uppl., Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann. 



 

- 48 - 

 

12  Appendix 
 

12.1  Attribut 

Den här bilagan innehåller information om alla attribut från Football Manager som användes i 

experimenten. 

12.1.1 Typer av attribut 

Typ av attribut Beskrivning 

Generella 

attribut 

Attribut som beskriver generell information om spelaren som 

klubbtillhörighet. 

Monetära 

attribut 

Numeriska attribut som används för lön, värde och försäljningsvärde. 

Valutan är i Svenska Kronor. 

Målvaktsattribut 

Numeriska attribut som är typiska för målvaktspel. Attributens skala är 1-

20. 

Tekniska attribut 

Numeriska attribut som beskriver spelarens tekniska egenskaper som 

förmågan att slå passningar. Attributens skala är 1-20. 

Fysiska attribut 

Numeriska attribut som beskriver spelarens fysiska tillstånd. Attributens 

skala är 1-20. 

Mentala attribut 

Numeriska attribut som beskriver spelarens mentala egenskaper på 

fotbollsplanen. Attributens skala är 1-20. 

Gömda attribut 

Attribut som inte är synliga i spelet men som ändå spelar en roll. 

Attributens skala är 1-20. 

Klassattribut Attributet som avgör vilken klass instansen tillhör 
Tabell 10 - Typer av attribut 

De olika attributen är indelade i olika grupper som har olika egenskaper, detta visas i Tabell 

10.  
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12.1.2 Generella attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A1 Age  Spelarens ålder som sträcker sig mellan 16 och 21 år 
Tabell 11 - Generella attribut 

12.1.3 Monetära attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A2 Wage (SEK) Spelarens lön per vecka. 

A3 Value (SEK) Spelarens värde. 

A4 SalesValue (SEK) Det värde som spelarens klubb vill ha för att sälja spelaren. 
Tabell 12 - Monetära attribut 

12.1.4 Målvaktsattribut 

Nr Namn Beskrivning 

A5 AerialAbility  Hur högt målvakten når med händerna när han hoppar. 

A6 CommandOfArea  

Hur ofta målvakten kommer försöka ta höga bollar som kommer in i 

boxen. 

A7 Communication Hur väl målvakten kommunicerar med och organiserar försvaret. 

A8 Eccentricity  Hur ofta målvakten gör oväntade och riskabla handlingar. 

A9 Handling  Hur bra målvakten är på att hålla i bollen när han tagit den. 

A10 Kicking  Hur långt målvakten kan sparka bollen. 

A11 OneOnOnes  Hur bra målvakten är på att hantera en mot en situationer. 

A12 Reflexes  Hur bra målvakten reagerar på skott. 

A13 RushingOut  Hur bra målvakten är på att lämna målet för att erövra bollar. 

A14 TendencyToPunch  Hur ofta målvakten väljer att boxa bollen istället för att fånga den. 

A15 Throwing  Hur träffsäker målvakten är på att kasta bollar. 
Tabell 13 - Målvaktsattribut 
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12.1.5 Tekniska attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A16 Corners  Hur bra spelaren är på att slå hörnor. 

A17 Crossing  Hur bra spelaren är på att slå krossbollar. 

A18 Dribbling  Hur bra spelaren är på att dribbla. 

A19 Finishing  Hur bra spelaren är på att avsluta. 

A20 FirstTouch  Hur bra spelaren är på att ta emot bollen. 

A21 Freekicks  Hur bra spelaren är på att slå frisparkar. 

A22 Heading  Hur bra spelaren är på att nicka. 

A23 LongShots  Hur bra spelaren är på att skjuta långskott. 

A24 Longthrows  Hur bra spelaren är på att kasta inkast. 

A25 Marking  Hur bra spelaren är på att markera en motståndare. 

A26 Passing  Hur bra spelaren är på att slå passningar. 

A27 PenaltyTaking  Hur bra spelaren är på att slå straffar. 

A28 Tackling  

Hur bra spelaren är på att tackla en motståndare utan att få en frispark 

dömd mot sig. 

A29 Technique  Hur bra spelaren är på att göra mer avancerade tekniska handlingar. 

A30 LeftFoot  Hur bra spelaren är med vänsterfoten. 

A31 RightFoot  Hur bra spelaren är med högerfoten. 
Tabell 14 - Tekniska attribut 

12.1.6 Fysiska attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A32 Acceleration  Hur snabbt spelaren når sin topphastighet. 

A33 Agility  Hur bra spelaren är på att starta, stanna och röra sig i en annan riktning. 

A34 Balance  Hur bra balans spelaren har. 

A35 Jumping  Hur högt spelaren kan hoppa. 

A36 NaturalFitness  

Hur bra spelarens baskondition är och avgör hur snabbt spelaren kan nå 

sin maximala fysiska nivå. 

A37 Pace  Spelarens topphastighet. 

A38 Stamina  Hur bra uthållighet spelaren har. 

A39 Strength  Hur stark spelaren är. 
Tabell 15 - Fysiska attribut 
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12.1.7 Mentala attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A40 Aggression  

Hur stor tendens spelaren har att delta i spelet, mer deltagande i spelet kan 

innebära att spelaren orsakar mer frisparkar. 

A41 Anticipation  

Hur bra spelaren är på att förutspå motståndare och medspelarnas 

handlingar på planen. 

A42 Bravery  Hur villig spelaren är att stoppa motståndaren oavsett konsekvenserna. 

A43 Composure  Hur bra spelaren presterar under press. 

A44 Concentration  

Hur länge spelaren kan behålla fokus och ha samma nivå på Anticipation 

och Decisions. 

A45 Creativity  Hur bra spelaren är på att se möjligheter när han har bollen. 

A46 Decisions  Hur bra spelaren är på att ta beslut som gynnar laget. 

A47 Determination  Hur beslutsam spelaren är på att lyckas i alla situationer under matcher. 

A48 Flair  

Hur stor chans det är att spelaren utför en oväntad handling som inte 

motståndaren är beredd på. 

A49 Influence  

Hur spelaren har möjlighet att influera andra spelare och händelser på 

planen. 

A50 OffTheBall  Hur bra spelaren är med spelet utan boll. 

A51 Positioning  Hur bra spelaren är på att positionera sig i försvarsspelet. 

A52 Teamwork  

Hur bra spelaren är på lagarbete. Hur ofta han gör det som är bra för laget 

istället för det som är bra för honom själv. 

A53 Workrate  Hur hårt spelaren är beredd att jobba under matchen. 
Tabell 16 - Mentala attribut 

12.1.8 Gömda attribut 

Nr Namn Beskrivning 

A54 Consistency  Hur konsekvent spelaren spelar från match till match. 

A55 Dirtiness  Hur ofta spelaren bryter mot reglerna för att få fördelar. 

A56 ImportantMatches  Hur bra spelaren är på att hantera stora och viktiga matcher. 

A57 Injuryproness  

Hur stor chans det är att spelaren skadar sig under en match eller 

träning. 

A58 Versatility  Hur bra spelaren är på att spela på en obekväm position. 
Tabell 17 - Gömda attribut 

12.1.9 Klassattribut 

Nr Namn Beskrivning 

A59 Class 

Spelarens klasstillhörighet. Antingen är spelaren GOOD eller BAD. Det är det här 

attributet som prediceras. 
Tabell 18 - Klassattribut 
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12.1.10 Positionsattribut 

Namn Beskrivning 

Goalkeeper Spelarens kvalité som målvakt. 

Sweeper  Spelarens kvalité som libro. 

AttackerCentral Spelarens kvalité som anfallare. 

AttackingMidCentral Spelarens kvalité som offensiv innermittfältare. 

AttackingMidLeft Spelarens kvalité som offensiv vänstermittfältare. 

AttackingMidRight Spelarens kvalité som offensiv högermittfältare. 

DefenderCentral Spelarens kvalité som defensiv innerback. 

DefenderLeft  Spelarens kvalité som vänsterback. 

DefenderRight  Spelarens kvalité som högerback. 

DefensiveMidfielder Spelarens kvalité som defensiv mittfältare. 

MidfielderCentral Spelarens kvalité som central mittfältare. 

MidfielderLeft Spelarens kvalité som vänstermittfältare. 

MidfielderRight Spelarens kvalité som högermittfältare. 

WingBackLeft Spelarens kvalité som offensiv vänsterback. 

WingBackRight Spelarens kvalité som offensiv högerback. 
Tabell 19 - Positionsattribut 
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12.2  Experiment 1 - Gains charts 

 
Figur 28 - Gains chart för målvakt i Storbritannien 

 
Figur 29 - Gains chart för yttermittfält i Storbritannien 

 
Figur 30 - Gains chart för innermittfält i Norden 
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Figur 31 - Gains chart för anfall i Norden 
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12.3  Experiment 2 - Klassificeringsträd 

 
Figur 32 - Klassificeringsträd för målvakt i Norden 

 
Figur 33 - Klassificeringsträd för målvakt i Storbritannien 
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Figur 34 - Klassificeringsträd för ytterback i Norden 

 
Figur 35 - Klassificeringsträd för innerback i Norden   
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Figur 36 - Klassificeringsträd för innermittfält i Norden 

 
Figur 37 - Klassificeringsträd för innermittfält i Storbritannien 
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Figur 38 - Klassificeringsträd för anfall i Norden 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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