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Sammanfattning
Denna studie undersöker möjligheten att med hjälp av sentimentanalys av golfspelares
twitterkonton kunna förutsäga deras kommande resultat. Studien baserades på två dataset:
155 professionella golfares resultat och 112 101 tweets insamlade från två säsonger på
PGAtouren. Vår studie kan vara av intresse för till exempel spelbolag, spelare, tränare och
fans.

Det känslor golfspelarna uttryckt i sina tweets kvantifierades till ett siffervärde med hjälp av
den lexikala sentimentsanalysmetoden AFINN. Resultaten av vår studie visar på mycket låg
korrelation mellan de insamlade dataseten och att sentimentvärdena innehar en låg grad av
prediktiv förmåga. Dessa resultat står i kontrast mot liknande forskning utförd på annan sport.
Vår rekommendation för framtida studier är att basera modellen på fler variabler utöver
sentimentvärde för att tydligare klargöra hur de känslor golfspelare uttrycker på twitter kan
användas för att förutspå deras kommande resultat.

Abstract
In this study we examine the relationship between the sentiment value of golf players’ tweets
and their sports results to evaluate the predictive power of the their twitter accounts. Findings
on this topic may be of value to bookmakers, gamblers, coaches and fans of sport. Our study
is based on two datasets: PGAtour golf statistics and 112 101 tweets made by 155
profesional golfers over the course of two seasons. The golf players’ sentiment was
quantified using the lexical sentiment analysis method AFINN.

In contrast to other research with similiar methods, our findings suggest that there is low
correlation betweet the datasets and that the methods used in our study have low predictive
power. Our recommendation is that future studies use additional prediction variables besides
sentiment score to better evaluate the predictive power of golf players’ tweets.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Idag finns det ett stort antal intressenter som bryr sig om idrottsmäns resultat utöver
entusiastiska fans. Dessa intressenter kan delas upp i ett antal olika grupper. En grupp är de
som vill använda sig av resultatet för att direkt förbättra idrottsutövarens prestationer. Den
gruppen består av till exempel tränare och ledare. Den andra gruppen vi ser är externa
intressenter så som massmedia och spelbolag som vill använda resultatet i andra syften till
exempel för att i förväg ge motiverade analyser innan matchen till tvtittarna eller för att sätta
odds. Vadslagning kring sportresultat är idag en stor industri med hög omsättning. Enbart i
Nevada, Las Vegas hemstat, satsades det 3,2 miljarder dollar på sport år 2011 (Spear, 2013).
Att kunna förutsäga sportresultat har av den anledningen ett mycket större område av
intressenter än bara fans. Det läggs idag stora resurser på att förutspå sportresultat med hjälp
av analytiska verktyg. Bland annat har Massachusetts Institute of Technology, MIT, en
dedikerad konferens för sportstatistik och analys som växer varje år (MIT, n.d.; Rishe, 2015;
Campbell, 2016).

Inom sportpsykologi har studier har visat att det finns samband mellan idrottsmäns
sinnesstämning och deras prestation (Totterdell, 1999; Terry, 1995). Antalet studier inom
fältet har ökat i takt med sociala medier där allmänheten får tillgång till material genererat av
idrottsmän. Den lättillgängliga datan som öppna sociala nätverk medför har varit en stor
resurs för forskare så som Lusher, Robins och Kremer (2010) som undersökt om idrottsmän
uttrycker sina känslor på sociala nätverk och om det går att förutspå deras prestation utifrån
det. Deras slutsats är att analys av det innehåll som skapats av idrottsmän på sociala medier
medför en insikt i de sociala relationerna inom idrottslag på individuell nivå. De påpekar att
dessa relationer kan kvantifieras och kan därefter analyseras genom statistiska modeller med
avseende på attityder, beteenden och liknande individuella egenskaper.

För att kvantifiera känslomässigt innehåll uttryckt i stora mängder textbaserad data kan man
använda sig av automatiserade verktyg som systematiskt bedömmer det känslomässiga värdet
i en given text (Pang & Lee, 2008). Det var genom detta vi fann studien Measuring NBA
3

Players’ Mood by Mining AthleteGenerated Content (Xu och Yu, 2015) som undersökte
sambandet mellan NBAspelares utryckta känslor på twitter och deras prestation. Deras
slutsats är det finns en sådant samband och att det kan användas för att förutspå spelarnas
resultat.

1.2 Begreppsordlista
Syftet med det här stycket är att ge en genomgång utav de mest centrala begrepp som
förekommer i vår studie.

Sentimentanalys – Ett samlingsnamn för automatiserade metoder vars syfte är att utröna
känslomässigt innehåll från till exempel texter eller bilder (Pang & Lee, 2008).
Sentimentanalys är synonymt med begreppen polarity detection, sentiment detection
och opinion mining. I denna studie refererar vi alltid till analys av textdata och enbart
använda oss av termen sentimentsanalys.

AFINN – Ett lexikon med viktade ord för att användas som referens vid sentimentanalys av
sociala medier (Nielsen, 2011). AFINN beskrivs i mer detaljerat i metodavsnittet.

PGAtour – Ett samlingsnamn för de professionella golftävlingar som organiseras av
organisationen Professional Golfers' Association of America. I vår undersökning
hänvisar vi alltid till golftävlingarna och inte till organisationen som annordnar
tävlingarna som bär samma namn.

Outofsample data – En del av den insamlade datan av sportsstatistik som flyttats ut och för
att vara oberoende till skapandet av modellen. I praktiken är detta golfstatistik och
tweets under PGAtourens säsong 20152016 till och med 21 mars 2016.
Körning – En exekvering av vårt program calculate.py. Då programmet kan köras med olika
värden på startparametrarna har vi gett varje körning ett nummer för smidigare
hänvisningar. Startparametrarna beskrivs tydligare i metodavsnittet.
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1.3 Syfte
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hurvida man kan förutspå
professionella golfspelares resultat med hjälp av specifika automatiserade metoder. Vår
studie bör ses som en del av en större mängd studier som bearbetar sambandet mellan
sinneshumör och objektiva prestationsresultat inom sport (Totterdell, 1999; Terry, 1995) samt
studier inom tillämpad sentimentanalys (Hong & Skiena, 2010; Hansen et al., 2011; Wang et
al., 2012; Xu & Yu, 2015). Lärdomar från dessa studier i kombination med vår studie har en
mängd praktiska applikationer inom framförallt sport men även inom analys av sociala
medier i stort.

Till exempel skulle våra metoder i framtiden kunna användas för att skapa verktyg för att
automatiskt generera rapporter om humöret på individer som tillhör en viss population,
baserat på deras aktivitet på sociala medier. En tränare eller ledare kan då proaktivt bemöta
en gruppmedlem som av någon anledning är på dåligt humör och därför riskerar att prestera
sämre.

I denna studie har vi valt att specifikt studera golf då de sportsliga resultaten i golf har ett
enkelt kvantitativt mått för prestation. För att prestera bättre måste spelaren slå färre slag.
Golf är även en sport där utövarens resultat enkelt kan utvärderas på en individuell nivå.
Detta gör det enkelt att veta vilket resultat som motsvarar vilken utövares prestation. Vidare
har vi inte funnit någon forskning där analys av sociala medier använts för att förutspå
resultat inom just golf. Utöver detta är golf en sport där utövaren indirekt tävlar mot de andra
spelarna. Golfspelarna tävlar i någon mening egentligen mot sig själva på den banan de kör
på. De andra spelarna blandas in först när resultaten jämförs. I vår metoddel beskriver vi det
mått som används för att jämföra golfresultat närmare.

I och med med vårt val av sport samt metod är denna studies resultat jämförbart på ett
meningsfullt vis med undersökningen gjord av Xu och Yu (2015) om basket och ge insikt i
metodens effektivitet samt eventuella skillnader mellan sporterna.
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1.4 Problemformulering
I denna undersökning använder vi oss av följande frågeställningar för att undersöka Twitters
prediktiva egenskaper avseende golfresultat.

Hur går det att förutspå golfspelare på PGAtourens kommande tävlingsresultat
genom sentimentanalys av deras publicerade inlägg på Twitter med hjälp av AFINN?

Vi använder även oss av en sekundär frågeställning då vår studie har mycket gemensamt med
den utförd av Xu och Yu (2015).

Hur skiljer sig de prediktiva egenskaperna i vår undersökning jämfört med resultaten
funna av Xu och Yu (2015)?

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till Twitter framförallt för att det är ett öppet nätverk där
användarnas inlägg finns fritt tillgängliga. Fördelen med detta är att det underlättar vid
insamlingen av datan samt att resultaten av vår studie kan reproduceras av forskare då de kan
nå samma typ av data.

Studiens ofrivilliga deltagare är avgränsat till 155 professionella golfspelare aktiva på
PGAtouren 20152016. Fördelen med att titta endast på dessa professionella golfspelare är
att både deras twitterdata samt resultatstatistik finns tillgänglig via Internet. Vi har valt att
enbart titta på PGAtouren och inte inkludera till exempel PGAtouren för damer,
LPGAtour, då de tillhandahåller sin statistik ett annat format vilket försvårar insamlingen av
datan. Spelarna har alltså uppfyllt två formella grundkrav.

1. Samtliga golfspelare i studien har varit aktiva på PGAtouren säsongen 20142015
samt 20152016.
2. Samtliga golfspelare i studien har ett verifierat twitterkonto.
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2. Teori
2.1 Sportpsykologi
Sambandet mellan humör och prestation i sportsammanhang har efterforskats under en längre
tid med blandade resultat. En anledning till skillnaden i resultat diskuteras av Terry (1995)
som menar att populationer av elitidrottare generellt är gladare i jämförelse med andra
populationer samt att det finns olika metoder att mäta som tenderar att ge olika resultat. De
blandade resultaten kan bland annat kan bero på tävlingens längd då sporter med kortare
tävlingar har generellt högre korrelation. Att förutspå idrottsresultat med hjälp av mätning av
humör, lyckas framförallt på sporter där en tävlar som individ och inte lag (Totterdell, 1999).

Totterdell visar dock att det finns ett samband mellan humör och prestation bland
cricketspelare, trots tävlingens längd på flera dagar, om humöret mäts flera gånger under
tävlingen. Totterdell diskuterar även att utövarens humör inte enbart påverkar dess prestation
utan att det kan finnas ett alternativt kausalt samband att utövarens prestation påverkar dess
humör. Med det menar författaren att det sannolikt finns ett dubbelriktat kausalt samband
mellan humör och prestation. Detta kan exemplifieras så att en spelare presterar dåligt, mår
dåligt som följd av detta och presterar ännu sämre till följd av humörförändringen. Vidare
finns även studier som påvisar att prestation kan vara kopplat till olika känslor beroende på
vilket sport det är så som karate där det fanns ett samband mellan ilska och prestation (Terry
& Slade, 1995).

2.2 Sentimentanalys
Sentimentanalys har använts för att analysera innehåll på sociala medier i en mängd olika
tillämpningar. Till exempel har det använts för att förutspå vart brott kommer ske (Wang et.
al, 2012) och för att leta efter samband mellan aktiemarknadens utveckling och
sinnesstämningar utryckta via tweets (Bollen, Mao & Zeng, 2011). Den gemensamma
nämnaren för dessa studier är att man genom automatiserade metoder vill kategorisera det
känslomässiga innehållet på sociala medier.
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Forskning som syftar till att göra förutsägelser genom att analysera sociala medier står inför
två huvudsakliga frågeställningar enligt en omfattande litteraturstudie i ämnet gjord av
Kalampokis, Tambouris och Tarabanis (2013). Hur ska forskare inom ämnet samla in och
sortera data från sociala medier? Vilken metod ska de applicera för att analysera den? De
menar att insamlings och sorteringsstadiet är ett kritiskt skede då det starkt påverkar
resultatet av studien. Detta stöds även av Madlberger och Almansour (2014) som undersökt
25 forskningsrapporter i vilka man gjort förutsägelser baserat på Twitter.

Kalampokis,

Tambouris och Tarabanis (2013) konstaterar att det finns två övergripande metoder för att
sortera ut data från sociala medier till forskningstudier. Antingen sätter forskarna manuellt en
avgränsning i form av till exempel specifika hashtags eller så används olika typer av
dynamiska metoder där avgränsningarna skapas genom en automatiserad beräkningsprocess.
För att kunna nyttja den insamlade datan hävdar författarna även att det krävs att den
kvantifieras och att det för den processen finns två dominerande kategorier av metoder.

Den första är att använda lexikala sentimentanalysmetoder. Bland de lexikala verktygen finns
bland annat AFINN (Nielsen, 2011), SentiStrength (Thelwall, 2013) och SOCAL (Taboada
et al., 2011). AFINN och SentiStrength är listor med ord vars känslomässiga betydelse är
betygsatt av människor. Vidare kan SentiStrength dessutom hantera negationer och ett antal
andra specialuttryck. Det andra alternativet är att använda sig av maskininlärningsmetoder för
att tyda innehållet i texten där man först tränar en algoritm på ett dataset som redan är
manuellt graderat av människor (Asur & Huberman, 2010).

2.3 Statistiska metoder
För att hitta ett samband mellan två datamängder använder vi regressionsanalys som finns i
många olika former, bland annat linjär regression, logisk regression och poisson regression
(Tai & Machin, 2013). Kalampokis, Tambouris och Tarabanis (2013) menar att de arbeten
som de undersökt där en datamängd A utvinns från sociala nätverk för att därefter göra
förutsägelser på en annan datamängd B framförallt använder linjär regression. Bland dessa
studier finner vi bland annat Xu och Yu (2015) samt Hong och Skiena (2010). Vid av val av
statistisk modell bör forskaren därefter testa ett stort antal olika modeller för att sedan
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validera deras lämplighet. För att kunna tillskriva en metod prediktiva egenskaper räcker det
inte med att använda sig av en förklarande modell av datan eller att konstatera att ett samband
finns mellan vissa datapunkter (Yuan & Yang, 2012)..

Hur väl A förutspår B kräver typiskt att viss data plockas ut och används för att testa den
modell som konstruerats (Shmueli & Koppius, 2010). Kalampokis, Tambouris och Tarabanis
(2013) litteraturstudie visar en tredjedel av rapporterna tillskrev sina metoder prediktiva
egenskaper där de egentligen bara undersökt sambandet. De konstaterar även att de studier
som använder sig av en lexikal sentimentanalysmetod i högre utsträckning ifrågasätter sin
metods prediktiva förmåga.

3. Metod
3.1 Urval och insamling av data
De 155 golfspelare som vi hämtat twitterdata för kommer från en lista som organisationen
som arrangerar PGAtouren tillhandahåller (PGA TOUR, n.d.). Uppfyller spelarna i listan
inte kravet på att ha varit aktiva 20142015 så städas de automatiskt bort senare när deras
tweets kopplas mot tävlingsresultaten. Twitters öppna API tillåter att man hämtar 3200 tweets
bakåt i tiden för varje golfspelare (Twitter, n.d.). I vår studie tog vi dock ner som mest 1000
tweets per användare. Det räckte för att täcka in den tidsperioden vi undersökt i vår studie.
Sammanlagt har vi hämtat ner 112 101 tweets. Detta gjordes med twitter_mining.py som vi
skrivit själva (Abdelmassih & Hultman, n.d.). Programmet samlar in de senaste 1000 tweets
gjorda av varje golfspelare samt lagrar dessa i en textfil.

Golfstatistik hämtades manuellt för samtliga golftävlingarna under tidsperioden från
PGAtourens officiella statistik (PGA TOUR, n.d.). Detta skedde genom att vi gick in på
webbsidorna med statistik för varje golftävling som spelades under säsongerna 20142015
och 20152016. Därefter sparades varje webbsida ner till HTMLfiler. Därefter användes
make_golferstats2015.py och make_golferstats2016.py, båda skrivna av oss själva, som läste
av dessa filer och extraherade statistiken för varje tävling till ett mer praktiskt format
(Abdelmassih & Hultman, n.d.).
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3.2 Behandling av data
Samtliga tweets poängsattes med hjälp av den senaste versionen av AFINN, version 111
(Nielsen, 2011) tillgängligt på Github (Nielsen, n.d.). AFINN är som tidigare nämnt en
ordlista med 2477 ord där orden rankats som negativa eller positiva på en skala 5 till +5.
Positivt eller negativt tecknet motsvarar positivt eller negativt sentiment respektive och
siffran motsvarar styrkan (Nielsen, 2011). För tweets blir summan av alla betygsatta ord den
slutgiltiga sentimentpoängen för den tweeten, detta värde kallar vi S. Ur samtliga tweets som
en spelare publicerat under ett angivet tidsintervall nära viss tävling togs ett medelvärde som
blev spelarens sentimentpoäng för den givna tävlingen. Detta medelsentimentvärde kallas
framöver i denna studie för Ŝ.
Vi har använt AFINN för att analysera tweets då den är speciellt framtagen för
sentimentanalys av innehåll på microbloggar (Nielsen, 2011). AFINN tillhandahålles även
fritt vilket gör att vår studie lättare kan upprepas i framtiden. Det är också det verktyg för
sentimentanalys som Xu och Yu (2015) använt i sin studie.

Som mått för prestation i golf blir det naturligt att utgå ifrån antalet slag per tävling. Färre
slag ger ett bättre resultat i golf. För att jämföra individuell prestation räcker det inte med att
titta på antal slag utan det även att jämföra med hur hela fältet av tävlande har presterat så
som Grober (2008) framför. I sin studie visar Grober att resultaten på PGAtouren är nära
normalfördelade och argumenterar för användandet av zvärde som jämförelsemått mellan
olika golfresultat. I denna formel är x antal slag för en spelare medan µ är medelantal slag för
alla spelare under en tävling och σ den tillhörande standardavvikelsen.

Den stora vinsten med zvärdet är att det jämför individen med alla övriga spelares prestation.
Grober menar därför att golfbanans svårighet och andra externa faktorer då kan försummas
eftersom de är i stort sett samma för alla deltagare i den tävling som zvärdet tas fram för. Av
10

den anledningen så har vi valt att ha zvärde som mått på prestation i vår studie. Från
statistiken för säsongen 20142015 har vi hämtat ut ett medeltal av zvärden för varje spelare
som använts som jämförelsepunkt vid mäntning av hur väl en spelare presterat i en viss
tävling. Vi har sedan tagit differensen mellan detta zvärde för den enskilda tävlingen och
spelarens genomsnittliga zvärde för att se hur mycket bättre än vanligt en spelare presterat.
Detta värde kallas framöver i denna studie för ∆z.
Om en spelare då till exempel presterar en standardavvikelse bättre än medelvädet får han för
den tävlingen ett zvärde på 1. Om spelaren i snitt presterat 0.2 standardavikelser bättre än
fältet under säsongen får han alltså ett ∆z = (1)  (0.2) = 0.8 för den specifika tävlingen.
Viktigt att komma ihåg är att ett lägre antal slag är bättre, dvs vill en spelare ha ett så lågt ∆z
som möjligt. Anledningen till att vi använder oss av ett relativt mått på prestation är att
spelarna utvärderar sina resultat utefter sina tidigare prestationer. Att sluta på plats 10 kan
vara en mycket god placering för vissa, men ett dåligt resultat för andra. Avslutningsvis har
vi konstruerat ett datapar (Ŝ, ∆z) för varje spelare och tävling som utgör grunden för vår
undersökning.

För de spelare som åkt ut under tävlingens gång har vi beräknat medelvärdet av resultatet av
de ronder varje spelare deltagit på. Därefter sattes detta medelvärde som resultat för de ronder
golfspelarna missat. Detta för att korrigera att spelare som åkt ut tidigare och naturligt slagit
färre slag än spelare som slutfört tävlingen inte ska klassas som bättre sett ur prestation.
Behandlingen av datan automatiserades med det egenskrivna programmet calculate.py
(Abdelmassih & Hultman, n.d.). Detta program läser datan sportsstatistiken och samtliga
tweets som strukurerats och hämtats av make_golferstats2015.py samt calculate.py
respektive. Därefter påbörjas jämförelsen sett ur tid om varje tweet postats på ett datum som
är inom den angivna tidsperioden. Efter detta beräknas sentimentpoängen S för varje tweet,
medelsentimentpoängen Ŝ för varje spelare och tävling samt ∆z för varje spelare och tävling.
I programmet fanns det även möjlighet att välja värden på startparametrar dessa var:
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● Relativt relativt eller absolut Ŝvärde.
● Antalet dagar i heltal för tidsintervallet där tweets kommer analyseras räknat från
tävlingens första dag. Positiva heltal räknar dagar före tävlingen medan negativa
heltal räknar efter från och med tävlingens första dag.
● Antalet tweets som är den undre gräns för antalet inlägg en spelare behöver posta
under angivet tidsintervall.

Avslutningsvis analyserades resultatet i Matlab med statistiska verktyg, sambandsdiagram
och regression som beskrivet ovan.

3.3 Skapande av modell
För att förutspå ∆z utifrån ett givet Ŝ måste en modell skapas. Vi planerade därefter att
undersöka modellens prediktiva förmåga för att besvara vår huvudfrågeställning. För att
undersöka en modells prediktiva egenskaper räcker det dock inte med att använda
regressionsanalys. Twitterinläggen och golfresultaten från säsongen 20142015 utgör den
data som kan användas för att bygga en grundmodell medan resultaten från säsong
20152016 var den data som modellen skulle verifieras mot. Vi har sedan använt ett antal
olika statistiska metoder för att analysera datan för att tolka modellens lämplighet.
För att analysera sambandet mellan Ŝ och ∆z har vi använt linjär regression samt de
inbyggda kurvanpassningsverktygen i Matlab (MathWorks, n.d.). Vid utvärdering av hur väl
dessa modeller

passat den insamlade datan

har

datapunkterna markeras i ett

sambandsdiagram. Vi har därefter beräknat korrelationskoefficienten R, dess tillhörande
determinationskoefficient R² och Pvärdet. Dessa värden har sedan användas för att
undersöka om det statistiskt sett anses finnas ett samband och en grund för att testa modellen.

Vi har att applicerat ovanstående metoder på olika tidsintervall för tweets. Därefter har vi
tagit ut matchande tweets från en, tre eller fem dagar innan varje tävling och beräknat varje
tweets sentimentpoäng S. Avslutligsvis har vi även undersökt om ett samband kan hittas vid
olika tröskelvärden för lägsta antal tweets postade för att se om det finns ett tydligare
samband för de golfare som skrivit ett visst antal tweets innan varje tävling.
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Genom dessa jämförelser hoppades vi på att kunna välja ut antalet tweets, antalet dagar, och
andra nyckeltal till tidigare nämnda värden som ger det tydligaste sambandet. Vi planerade
sedan använda modellen för att testa den mot vår outofsample data för att bekräfta eller
förkasta modellens prediktiva förmåga.

4. Resultat
4.1 Resultatgenomgång
Med hjälp av vårt script twitter_mining.py (Abdelmassih och Hultman, n.d.) så samlade vi in
totalt 112 101 tweets från 155 golfspelare. Samtliga tweets tilldelades sedan sentimentpoäng
S. Nedan finner läsaren exempel på olika tweets och dess tillhörande sentimentpoäng:

Sentimentpoäng S

Tweetinnehåll

+20

Pumped for a great 2015! Happy New Year everyone! Thanks for all the
awesome support! #positive #smile #enjoy

12

Piss poor effort xavier. Deserving loss for that play. #disgusted

0

@Markjrayjr @NationalCarGolf start with a lob wedge #ProAmSeries #ad

tabell 1, sentimentpoäng S och tillhörande twitterinnehåll
Figur 1 och figur 2 visar på hur fördelningen av Ŝ skiljer sig mellan de olika körningarna. ∆z
är samma över samtliga körningar i och med att det representerar spelarnas resultat. Vi
observerar att de absoluta Ŝ har ett aritmetiskt medelvärde som ligger nära 1. De relativa
värdena har i sin tur ett medelvärde nära 0. Ett relativt Ŝ = 0 representerar hur golfaren
vanligtvis brukar uttrycka sig, så det är rimligt att anta att medelvärdet också bör ligga nära 0
om datan är korrekt. Värt att notera är att Körning #10 och #11 är begränsad till enbart
negativa Ŝ respektive positiva Ŝ.
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fig 1, fördelning av absoluta Ŝ med tillhörande körningsnummer horisontellt

fig 2, fördelning av relativa Ŝ med tillhörande körningsnummer horisontellt
14

Totalt utfördes 24 olika körningar av vårt script calculate.py. Scriptet tar olika kombinationer
av variabler vilket hjälper oss att undersöka vart det starkaste sambandet ligger. Den första
variabeln

D

beskriver

antal

dagar

innan

den

undersökta

tävlingen

som

medelsentimentpoängen Ŝ togs ut för. Positiva värden på D beskriver antal dagar från första
tävlingsdagen och negativa dagar antalet dagar efter första tävlingsdagen. Vi valde att även ta
med dagar under tävlingen för att undersöka om det fanns ett samband där, även om det
praktiska värdet av ett sådant förhållande inte är lika stort. Pythonprogrammet skapar i
slutändan ett datapar bestående av medelsentimentpoängen Ŝ och deras relativa golfresultat
∆z. Alla datapar (Ŝ, ∆z) för alla spelare över alla tävlingar blir det slutgiltiga resultatet av
varje körning. I tabell 2 finns resultaten från de olika körningarna.
Vår medelsentimentpoäng Ŝ räknades ut på två olika sätt i de olika körningarna. Absolut Ŝ
innebär att Ŝ räknats ut genom att ta medelvärdet av alla Ŝ under tidsperioden mellan innan
eller efter datumet D. Relativ Ŝ innebär att Ŝ räknats ut genom att ta skillnaden mellan det
absoluta Ŝ och medelvärdet av S för samtliga tweets skrivna av spelaren under säsongen.
tMin beskriver den undre gränsen för antal tweets en spelare måste ha gjort under
tidsperioden för att räknas med i den körningen. Avslutningsvis beskriver b lutningen på den
linjen.
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#

D

Ŝ typ

tMin

b

R

R²

P

Antal

1

1

Relativ

1

0,0036

−0,0114

0,0001

0,6381

1 717

2

1

Relativ

10

0,1440

0,1596

0,0255

0,3188

41

3

3

Relativ

1

0,0025

0,0068

0,0000

0,7085

2 984

4

3

Relativ

5

0,0068

0,0099

0,0001

0,7904

717

5

3

Relativ

10

0,2312

0,23

0,0529

0,0007

216

6

3

Relativ

15

0,3551

0,3175

0,1008

0,0013

100

7

3

Relativ

20

0,1339

0,1193

0,0142

0,4143

49

8

5

Relativ

1

0,0140

0,0346

0,0012

0,0351

3 714

9

5

Relativ

10

0,0317

0,0360

0,0013

0,4127

521

10

3

Relativ

1

0,0130

0,0179

0,0003

0,4638

1 681

11

3

Relativ

1

0,0106

−0,0244

0,0006

0,3790

1 303

12

−1

Relativ

1

0,0131

0,0442

0,0020

0,0533

1 912

13

−3

Relativ

1

0,0023

0,0064

0,0000

0,7122

3 311

14

−5

Relativ

1

0,004

−0,0099

0,0001

0,5389

3 841

15

1

Absolut

1

0,0086

−0,0281

0,0008

0,2442

1 717

16

1

Absolut

10

0,0081

0,0107

0,0001

0,9472

41

17

3

Absolut

1

0,0024

−0,0067

0,0000

0,7147

2 984

18

3

Absolut

5

0,0389

−0,0641

0,0041

0,0863

717

19

3

Absolut

10

0,0447

0,0524

0,0027

0,4433

216

20

5

Absolut

1

0,0088

0,0225

0,0005

0,171

3 714

21

5

Absolut

10

0,0406

−0,0561

0,0031

0,2014

521

22

−1

Absolut

1

0,0105

0,0369

0,0014

0,1072

1 912

23

−3

Absolut

1

0,0003

−0,0009

0,0000

0,9608

3 311

24

−5

Absolut

1

0,0063

−0,0163

0,0003

0,3133

3 841

tabell 2

I tabell 2 presenteras även våra koefficienter för de linjära samband vi söker. Den högsta
determinationkoefficienten R² finner vi för Körning #6, där tidsintervallet är upp till 3 dagar
innan tävlingen med relativa Ŝ och antal tweets över eller lika med 15. Samma körning med
med gränser på 10 och 20 tweets ger dock ett lägre R². Visuellt går det att observera dessa
svaga samband i sambandsdiagrammen figur 3, 4, 5 och 6. Körning #3 (fig 3) med R² = 0
illustrerar det allmänna utseendet bland de körningar vi utfört med ett relativt Ŝ.
Sambandsdiagrammet visar något som tydligt liknar en 2dimensionell normalfördelning.

I regel visade det sig att begränsning av antal tweets publicerade per golfspelare under
angiven tidsperiod ökade R² marginellt och därmed förändrade sambandsdiagramen till en
mer slumpmässig placering av datapunkterna över hela spektrumet.
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fig 3, Körning #3. Ŝ horisontellt, ∆z vertikalt.

fig 4, Körning #6. Ŝ horisontellt, ∆z vertikalt.
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I sambandsdiagrammet för Körning #6 (fig 4) visas den körning som haft det starkaste linjära
sambandet. Detta kan jämföras med Körning #7 som skiljer med att ha en lägsta gräns på 20
för antal postade tweets under angiven tidsperiod istället för 15. Sambandsdiagrammet för
Körning #7 som kan ses i fig 5 har inte samma linjära tendens som Körning #6.

fig 5, Körning #7. Ŝ horisontellt, ∆z vertikalt.
Vidare innehåller sambandsdiagramen med absolut Ŝ ett regelbundet mönster med vertikala
linjerna av datapunkter. Dessa förklaras av att absolut Ŝ med högre sannolikhet får ett
heltalsvärde än det relativa Ŝ. Vidare är det värt att notera att normalfördelningen är förskuten
mot positivt Ŝ som innebär att golfspelarna inte lika ofta uttrycker sig negativt som positivt.
Detta kan ses i figur 6 som motsvarar Körning #17. I denna figur mäts Ŝvärdet för tweets till
och med tre dagar innan en tävling fanns det 2984 matchningar för tweets under det angivna
tidsintervallet. Av dessa 2984 var endast 8% av tweetsen klassificerade med ett negativt
Svärde.

18

fig 6, Körning #17. Ŝ horisontellt, ∆z vertikalt.

fig 7, kurvanpassad Körning #6. Ŝ horisontellt, ∆z vertikalt.
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Körningarna kurvanpassades därefter med minsta kvadratmetoden i Matlab för att hitta den
lämpligaste linjen att använda som modell. I figur 7, som tillhör den körning med bäst värde
på R och R² kan vi se att datan har en väldigt stor spridning från den anpassade linjen.
Körningen innehåller också en väldigt liten del av vår insamlade data. Den statistiska datan
och kurvanpassningen medför med detta att det inte går att observera ett samband mellan Ŝ
och ∆z. Med tanke på sambandsdiagrammens utseende och de R² för samtliga körningar och
det bästa uppnådda resultat valde vi att avsluta undersökningen och inte gå vidare för att
bygga en modell baserad på denna linje.

4.2 Metodkritik

fig 8, histogram över insamlade tweets. S avrundade till närmaste
heltal på horisontella axeln, antal tweetsvertikalt.
I grafen ovan visas fördelningen av sentimentpoäng S över samtliga tweets. 37,5 % av alla
tweets som samlats in har klassificerats som S = 0. Histogrammet visar tydligt att tweetsen
generellt sett är relativt normalfördelade kring S = 2 och S = 3 men att den höga andelen
nollor tydligt bryter det här mönstet. Att tweets klassificerats som 0 det vill säga helt neutrala
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är

kombination av tweets vars sentimentpoäng råkat bli noll efter summan tagits på

värderade ord och tweets där inga ord kunnat klassificeras.

De fall där inga ord har kunnat klassificeras kan förklaras bland annat av att en del tweets inte
varit på engelska. Vi har i vår studie heller inte använt oss av någon teknik för att hantera
stavfel eller förkortningar likt till exempel Hansen et al. (2011). I vår data går det dock inte
att urskilja anledningen till att data klassificerats med S = 0 vilket hade varit hjälpsamt i
utvärderingssyften. Baserat på den data vi i slutändan fått ut bedömmer vi dock att detta
problem haft en låg inverkan på våra slutgiltiga resultat. En bortfiltrering av tweets som
klassats med S = 0 hade inte skjutit resultatet i någon annan riktning vilket illustreras av våra
sambandsdiagram. En bortfiltrering hade endast förändrat regressionen marginellt då det
generella utseendet fortfarande hade varit normalfördelat.

5. Diskussion
5.1 Att förutspå golfresultat
Datan som presenteras i tabell 2 är vår huvudsakliga källa för att besvara på vår
frågeställning. I slutändan valde vi utifrån de resultat vi samlat in att att inte gå vidare och
testa en modell på vår outofsample data.
Endast 4 av 24 körningar har ett R² över 0.01. De körningarna består dock endast av totalt
406 av de 112 101 stycken tweets totalt insamlade över säsongen 20142015. De körningar
där vi ser starkast samband motsvarar enbart 0.36 % av alla insamlade tweets. Som
jämförelse hade Bollen, Mao och Zeng (2011) ett justerat R² på 0.683 i sin regressionsmodell
som undersökte hur sentimensanalys kan användas för att förutsäga förändringar av
aktiekurser. Bollen, Mao och Zeng undersökte dock precis som majoriteten av den litteratur
vi behandlat i vår litteraturstudie en mycket större mängd data som framförallt inte var
begränsad till en specifik grupp. (Hong & Skiena, 2010; Wang et al., 2012; Bollen, Mao,
Zeng, 2011)
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Att vi tittar på enbart 155 twittrare medan Bollen, Mao och Zeng tittat över 2.7 miljoner gör
att vi måste se på våra undersökningar på olika vis. Vår litteratursökningar inom området
visar på att det är stora datamängder som är det absolut dominerande inom området
(Kalampokis, Tambouris & Tarabanis, 2013). Syftet med vår frågeställning ur ett
sentimentsanalytiskt perspektiv blir då att se om man kan dra samma typer av slutsatser som i
de undersökningarna fast på en mycket mindre population. Vår data tyder på att så inte är
fallet, men samtidigt konstaterar Kalampokis, Tambouris och Tarabanis (2013) att två
tredjedelar av forskning där sentimentanalysen skett med lexikala metoder fått liknande
resultat som i vår studie. Vår undersökning måste ses som en del av den pågående
sentimentanalysforskningen där gränserna för vad som är lämpligt för analys kommer
förändras i takt med att metoder och insamlingskapacitet förbättras.

Baserat på de studier som undersökt AFINN anser vi att felaktig klassificering av datan
troligtvis inte varit den avgörande felkällan (Nielsen, 2011). En troligare felkälla är att det
behövs fler parametrar för att bilda en korrekt uppfattning om en spelares humör. Wang et al.
(2012), Hong och Skiena (2010) samt Jansen et al. (2009) använder, precis som denna studie,
en positivtnegativt skala medan Bollen, Mao och Zeng (2011) skapade sin egen
sentimentmotor som klassade sentiment efter sex parametrar totalt. Den sistnämnda ökade
deras modells prediktiva egenskaper markant jämfört med användande av endast ett mått för
allmän lycka. Intuitivt kan man tänka sig att olika dimensioner av humör är av olika vikt för
kommande resultat för olika individer.

I vår data finns en tydlig trend som påvisar att golfspelare i allmänhet uttrycker sig mer
positivt än negativt på twitter, det vill säga med ett Ŝ lika med eller över noll. Detta ligger i
linje med hur hela populationen på twitter uttrycker sig generellt (Dodds et al., 2011). Annan
forskning inom området tyder dock på att olika grupper tenderar att vara förskjutna åt olika
håll (Quercia D. et al., 2012). I vår studie har vi i viss mån anpassat modellen efter individen i
vår relativa körning men med en simpel metod. Framtida studier skulle kunna använda sig av
mer anpassade modeller för den grupp eller individ som använder sig av mer sofistikerade
metoder för att klassificera innehållet relativt till andra individer. Hur sådana modeller bör
byggas ligger dock utanför ramen för både vår och ovan nämnda undersökningar. Eftersom
vår frågeställning är hur det går att förutspå kommande resultat utefter spelarnas humör så
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kan vi konstatera att de metoder vi använt inte är tillräckligt bra för att kunna göra detta på ett
tillfredsställande sätt.

En annan naturlig felkälla skulle kunna vara att det känslor som uttrycks av professionella
golfare på sina twitter konton inte reflekterar deras sinnesstämning i tillräckligt hög grad. Ett
verifierat konto betyder heller inte garanterat att det spelaren själv är avsändaren av
meddelandet endast att de är ägare av kontot (Twitter, n.d.). Vidare framgår det inte heller
vilka kriterier som krävs för att ett konto ska bli verifierat. I vår undersökning lägger vi dock
inte någon större vikt vid det, tweetsens känslomässiga precision eller vem den riktiga
avsändaren är då det ligger utanför vår undersöknings omfång. Frågeställningen som vi satt
upp i början av vår undersökning var att undersöka hur det går att förutspå utifrån twitterdata,
utan att göra en djupare analys utav själva twitterdatan. För oss är resultatet intressant oavsett
vad vidare forskning kan avslöja om själva grunddatans kvalité.

5.2 Basket vs. Golf
Ovanstående slutsats står i kontrast till de resultat funna av Xu och Yu (2015) inom basket.
Deras studie använder sig precis som vår av AFINN för att utföra sementimentanalys men
istället för PGAtour analyserar de basketspelares twitterkonton. Genom linjär regression
visar de att det finns en svag positivt effekt mellan AFINNscore, vårt S, för en tweet skrivna
dagen innan en tävling. I vår undersökning så har vi ett motsatt förhållande i Körning #15
som är den som mest liknar Xu och Yus metod. Den här effekten pendlar dock under våra
körningar med de ganska godtyckliga gränser vi satt upp och vi kan inte observera något
tydligt mönster som går att förklara utifrån den forskning om sportpsykologi vi tagit del av
(Totterdell, 1999; Terry, 1995; Terry & Slade, 1995). Eftersom Xu och Yu enbart använt sig
av en körning i sin linjära modell är det svårt att dra några hurvida det finns en skillnad i
polaritet mellan basket och golfspelare. Vidare har Xu och Yu använt ett mått för individuell
prestation, Plus/Minus som studier visat vara mindre tillförlitligt (Berri, 1999; Casals &
Martinez, 2013).

Xu och Yu rekommenderar användandet av twitterdata för att förutspå kommande resultat så
är det anmärkningsvärt att Xu och Yu missat att validera huruvida denna modell på
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outofsample data. Med detta tappar deras uttalande sin slagkraft. Det kan mycket väl vara så
att sambandet skulle kunna observeras i framtida säsonger men eftersom detta inte testats så
går det inte att göra några slutsatser om att det skulle vara lämpligare att använda sig av
sentimentanalys för basket än för golf. Detta reser en större fråga kring hurvida
sentimentanalys av idrottares twitterkonton är en indikator för deras kommande prestationer,
då området just nu består av en studie med ett ickeverifierat samband (Xu & Yu, 2015) och
vår studie där ett samband inte kan påvisas.

5.3 Framtida studier
Vi ser en marginell ökning av R respektive R² då golfaren har twittrat över 10 gånger under
angivet tidsintervall på 1 dag och över 10 tweets men under 20 tweets under 3 dagars
tidsintervall. Men med tanke på att vår utförda regressionsanalys inte kunde påvisa ett
tillräckligt starkt samband mellan Ŝ och ∆z för att skapa en modell avråder vi framtida
forskare inom området att enbart använda Ŝ för att förutspå ∆z. Däremot ser vi en möjlighet
till att använda Ŝ tillsammans med andra variabler som för att förutspå ∆z i en mera
omfattande modell. Vidare ser vi även en möjlighet att använda likartad metod applicerad på
annan sport än golf för att undersöka dess lämplighet för sport i allmänhet. Det vore även
intressant att undersöka hur en prediktiv modell kan skapas med hjälp av en mera omfattande
klassificering av sentiment så som Bollen, Mao och Zeng (2011) använt sig av.
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