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Mængden af data stiger minut for minut. I
de data ligger der værdifulde oplysninger
og viden gemt. Flere og flere teknikker er
til rådighed til at få dataene til at give
mening.

Data drevne analyser i fodbold



dækker allerede spiller og kamp,
men ingen statistikker om holdet



I sport og især fodbold har data drevne
analyser de seneste år virkeligt taget fart.
Stadioner – og spillere for den sags skyld –
er udstyret med den seneste nye teknologi
til automatisk at indsamle data. Tænk på
video-, mållinje- og GPS teknologi. Det
muliggør real-time analyser, og trænere
kan straks agere på baggrund af en
kombination af deres ekspertise og data.
Holdsammensætning, holdopstilling, taktik
og træningsplaner kan alle få glæde af
data drevne analyser.

AFLEVERINGSEKVENS – SEKVENS STARTER VED 1, DERNÆST TIL 5, 7 OG ENDER MED ET FORGÆVES FORSØG AF 9
DENNE AFLEVERINGSSEKVENS BESTÅR AF 3 AFLEVERINGER OG 4 BERØRINGER

Udover

kampstatistik

team med elleve, eller elleve
gode teams med en ?”
– Johan Cruijff –

bold

besiddelse, antallet af gule/røde kort, og

Elleve individuelle topspillere er ikke
nødvendigvis et godt hold.

frispark – er mere omfattende analyser
såsom spiller- og boldbesiddelse, heatmaps

og

angrebsmønstre

i

dag

til

rådighed. Stort set alle er spiller eller kamp
statistikker.

Men

performance?

“Hvad ville I helst have? Et godt

såsom

holdet?

hvad

med

Hvordan

Hvordan

bidrager

holdets

samarbejder
individuelle

spillere til holdets performance? Som

Er vi i stand til at indfange samarbejdet på
et fodboldhold ved at se på data? Og hvis
ja,

hvilke

elleve, eller elleve gode teams med en?”
Elleve

indsigter

bliver

så

tilgængelige for fodboldklubber, trænere
og talentspejdere?

Afdæk holdets performance med
process mining

Johan Cruijff engang sagde (oversat):
“Hvad ville I helst have? Et godt team med

nye

For at få indsigt i holdets samarbejde er
data analyse teknikken process mining
blevet

benyttet.

Den

afleveringssekvenser,

er
en

baseret

på

sekvens

af

afleveringer som starter med at holdet får
bolden og slutter med at holdet mister
bolden. Så længe holdet har bolden,
forlænges afleveringssekvensen for hver
berøring (se eksemplet ovenfor). Når vi ser
på alle afleveringssekvenser og lægger
dem sammen, opnås et fodboldholds
sociale netværk (se eksempel til venstre).
Det giver detaljeret indsigt i succesfulde og
mindre succesfulde spillersamarbejde, og
ser på mere end assists.

SOCIALT NETVÆRK AF ET FODBOLDHOLD – EKSEMPEL.
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SPANIEN (1) – HOLLAND (5)
VM GRUPPESPIL– 13. JUNI 2014

TRÆNER
OPSTILLING
AFL. SEKVENSER
AFLEVERINGER
BERØRINGER

Louis van Gaal
5-3-2
154
338
492

I 2014 nående “Oranje” (det hollandske

muligheder

landshold) helt til semifinalerne ved VM.

kampen. Kan data fortælle os mere om

Men i de efterfølgende måneder viste de

strategiens

sig ude af stand til at kvalificere sig til EM

muligheder?

Guus Hiddink
5-3-2 (4-3-3)
156
620
776

udnyttet

karakteristika

og

i

VM

skabte

DROPPE EN STATION. I 2014, gav Louis

Fra semifinaler til ude af stand

van Gaal hans taktik kælenavnet “droppe
en station”, der indikerede overspilning af
midtbanen med afleveringer direkte til

TJEKKIET (2) – HOLLAND (1)
TRÆNER
OPSTILLING
AFL. SEKVENSER
AFLEVERINGER
BERØRINGER

og

2016.

til at kvalificere sig
EM KVALIFIKATION – 9. SEPTEMBER 2014

skabt

For at vise værdien af at have indsigt i

angrebet. Udførslen af denne strategi er

holdets samarbejde sammenlignes den

gengivet

meget succesfulde kamp fra gruppespillet

netværk. Ikke mindre end 38% og 22% af

ved VM 2014 mellem Spanien og Oranje,

aflever

i

baneposition

samarbejds-

med den mindre succesfulde kamp fra EM

38% “droppede en station”

kvalifikationen mod Tjekkiet 9. September

under VM

2014. Med et tilsvarende hold, samme
opstilling og kun 3 måneder imellem

afleveringerne fra målmand og forsvar gik

kampene,

interessante

direkte til angrebet, hvor midtbanen blev

indsigter. Analysen er lavet ved brug af

overspillet. En forøgelse på 24% og 5%

Lexmarks

sammenlignet

viser

der

Perceptive

sig

Process

Mining

med

EM

kampen

(se

software.

øverste netværk).

Selvom boldbesiddelsen var 23% højere I

FORSVARS

EM kampen og der var 83% flere

netværk er den meget defensive strategi i

afleveringer, kunne Oranje ikke vinde

EM kampen tydelig i kraft af antallet af

kampen.

afleveringer

Tilsyneladende

muligheder skabt og udnyttet

blev

flere

STRATEGI.

direkte

I

det

til

samme

forsvaret.

Målmanden

I dette samarbejdsnetværk er
afleveringssekvenser visualiseret ved afleveringer fra, til og
mellem banepositioner.
Positive procenter indikerer en
forøgelse i sammenligning med
udgangspunktet,
negative
procenter et fald, fx i øverste
netværk ses at
18% flere
afleveringer gik fra målmand til
forsvarspositioner i EM kampen,
12% flere afleveringer gik
mellem forsvarspositioner, og
24% færre afleveringer gik fra
målmand til angribere.
Søjlediagrammerne for banepositionerne viser ændringen i
procent
for
afleveringssekvenser startet og afsluttet
ved
banepositionerne.
(fx
henholdsvis vundet/tabt boldbesiddelse), samt ændringen i
antallet af berøringer. Fx
startede
yderligere
4%
afleveringssekvenser ved midtbane-positioner, og 8% færre
afleveringssekvenser sluttede
ved målmanden, i EM kampen.
BANEPOSITIONS SAMARBEJDSNETVÆRK – SAMMENLIGNING MELLEM VM KAMP (UDGANGSPUNKT) OG EM KAMP (ØVERST)
SAMMENLIGNING MELLEM 1. (UDGANGSPUNKT) OG 2. HALVLEG AF EM KAMPEN (NEDERST).
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I dette samarbejdsnetværk er
succesfulde afleveringssekvenser (fx de der resulterer i et
forsøg på eller ved siden af
mål)
visualiseret
ved
afleveringer
til
og
fra
individuelle spillere.
Jo hyppigere spillere og
afleveringer
optræder,
jo
mørkere er de farvet. Fx har
spiller nr. 4 i nederste netværk
afleveret hyppigt til spiller nr. 5.
Spillere med en orange farve og
stiplet linje (fx spiller nr. 3) blev
udskiftet med spillere med en
grå stiplet kant (fx spiller nr.
13).
Derudover kan vi se hvilke
spillere, der har igangsat de
succesfulde sekvenser. Fx spiller
numre 1, 2, 4, 8, 10 og 11 i
øverste netværk, og vi kan se
hvilke spillere, der har foretaget
de succesfulde forsøg på mål.
Fx spiller numrene 2, 4, 8, 9, 10,
11 og 17 i øverste netværk.

HOLD SAMARBEJDSNETVÆRK –

SUCCESFULDE AFLEVARINGSSEKVENSER I VM KAMPEN (ØVERST)
SUCCESFULDE AFLEVERINGSSEKVENSER I EM KAMPEN (NEDERST)

Målmanden afleverede 76% til forsvaret,

på midtbane- og angrebspositioner (rød

direkte tilbage til forsvaret. 15 af disse

hvorimod det kun var 58% i VM kampen,

bjælke), som tyder på at der blev kreeret

blev returneret direkte tilbage til den

en forskel på ikke mindre end 18%.

og udnyttet færre muligheder.

samme spiller. I VM kampen var kun 46%

Midtbanespillere afleverede også bolden
tilbage til forsvaret 12% flere gange, og
forsvarerne

ping-pongede

bolden

returneres tilbage direkte

til

hinanden i yderligere 12%.

AFLEVERINGSKVALITET.

UDSKIFTNINGER. Lever udskiftninger op til
forventningerne? I EM kampen ændredes
opstillingen fra en defensiv 5-3-2 til en
mere offensiv 4-3-3 lige inden halvleg,
efter en forsvarsspiller blev udskiftet med
en angriber. Virkningen er synlig i nederste
netværk på forrige side. Som forventet,
med

59% af gennemførte afleveringer

En

SUCCESFULDE

gennemført

aflevering er ikke nødvendigvis en god
aflevering.

Hvor

succesfulde

er

afleveringer fra forsvar til midtbanen
egentlig? Samarbejdet mellem midtbane
og forsvar afslører i EM kampen, at ud af
101

gennemførte

afleveringer

til

midtbanen, 60 (eller 59%) blev returneret
direkte
VM

muligheder?

angrebet

tilsvarende.

Interessant nok, endte færre afleveringer
pa
accordingly. sequences
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Hvilke spillere er involveret i mislykkede
forsøg på og udenfor målrammen? I hold
samarbejdsnetværkene ovenfor zoomer vi
ind på succesfulde afleveringssekvenser.
Der er en betragtelig forskel på måden
angreb bygges op på mellem de to kampe:
Dyb kontra bred. I VM kampen er
angrebene bygget dybere op, med en
central rolle til midtbanespiller nr. 10. I EM
hovedsageligt fra venstre forsvar wingback, med en central rolle til forsvarsspiller

med en ekstra angriber, øgedes antallet af
i

AFLEVERINGSSEKVENSER.

kampen er angrebene bygget bredere op,

Flere angribere, færre

berøringer

af denne returner-tilbage adfærd til stede.

EM Kval.
RETURNER-TILBAGE ADFÆRD MELLEM
FORSVAR OG MIDTBANE

nr.

2,

4

og

8.

I

gennemsnit

var

forsvarsspillere involveret 30% mere i
afslutningerne i EM kampen.

30% mere involvering af
forsvaret i afslutningerne
I gennemsnit krævede det yderligere 7
afleveringer for at komme til afslutninger i
EM kampen. Ikke overraskende tog det i
gennemsnit 22 sekunder længere at
gennemføre
mindre

blev

afslutninger.
det

eneste

Ikke
mål

VM

EM Kval.

HYPPIGSTE TREDOBBELTE KOMBINATIONER – VM KAMP (TILVENSTRE) OG EM KVALIFIKATIONS KAMP (TIL HØJRE)

“Go-to” kombinationer i VM

desto
scoret

kampen kort og dybt i banen

EM kampen (fx succesfuldt forsvar),

og

mistede

en

(fx

til

modstander eller skyde ud over sidelinjen)

hurtigere end i VM kampen.
af banen, med tilsvarende spillere (dvs.
Spiller nr. 4 (5), 5 (8) og 10). I VM kampen
er go-to kombinationerne for det meste
korte, mellem to spillere, og fordelt dybt i

henholdsvis

9

og

16

gange.

Til

sammenligning var han involveret i 10%
flere afleveringssekvenser i EM kampen,
men havde 1% færre boldberøringer.

banen. Som modsætning til EM kampen

Se ud over assists og afdæk

hvor kombinationerne er centreret mere i

holdets performance

hjertet af forsvaret, bredt over banen og
VM kampen

boldbesiddelse

inkluderende af flere spillere.

EM kampen

KONKLUSION. Nu kan vi, med brug af

GENNEMSNITLIG PROCENTDEL AF BERØRINGERNE
PR BANEPOSITION I AFSLUTNINGERNE

NY SPILLER STATISTIK. Side om side med

denne nye teknologi, se ud over assists og

holdstatistik,

afdække

er

nye

statistikker

om

hele

holdets

performance.

falder

individuelle spillere blevet tilgængelige.

Process mining giver detaljeret indsigt i

spillere tilbage til rene afleveringer eller

Som et eksempel er spillerstatistik for

holdets samarbejde. Fra omfanget af

“go-to” kombinationer. Se for eksempel de

spiller nr. 10 vist i netværket nedenfor.

strategisk game-plan udførelse, effektivitet

hyppigste

tredobbelte-kombinationer

Under VM kampen centreres fordelingen af

og

spillere fra begge kampe øverst på siden.

afleveringerne fra spiller nr. 10 sig omkring

succesfulde afleveringer virkelig er, til

Dvs. Kombinationer af 3 spillere der

midt-venstre side. Hvorimod fordelingen

detaljeret

modtager bolden i rækkefølge. Eftersom

under EM kampen er spredt mere jævnt

succesfulde afleveringssekvenser, go-to

begge kampe har samme opstilling, er det

ud i venstre side og forrest på banen.

kombinationer og meget mere. Analysen

ikke overraskende at de afspejler samme

Spiller nr. 10 havde boldbesiddelse 8 og 9

giver

grundformation på midterste venstre side

gange under henholdsvis VM kampen og

holdstatistikker. Som ved al analyse skal

af corresponding

EM

eksterne faktorer

GO-TO

KOMBINATIONER.

Ofte

karakteristik,

en

indsigt

ren

indsigt
i

objektiv

i

hvordan

grundlaget

gengivelse

for

af

Spiller
netværk
visualiserer
afleveringsfordeling til og fra spillere,
antallet
af
boldbesiddelser
vundet/tabt og boldberøringer pr
spiller.
Spillere er arrangeret ved deres
position på banen relativt set i
forhold til spilleren i fokus. Jo
hyppigere spillere og afleveringer
optræder i samarbejdet jo mørkere er
de farvet.

VM

EM Kvalifikation

SPILLER NETVÆRK – SPILLER NR. 10 I VM KAMP (TIL VENSTRE) OG EM KVAL. KAMP (TIL HØJRE)
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Søjlediagrammer ved spilleren viser
antallet af afleveringssekvenser
startende og sluttende ved spilleren
(dvs. holdets vundne / tabte
boldbesiddelser), og procentdelen af
berøringer i forhold til samlet antal.

eksterne faktorer (fx banens kvalitet,

relativ stigning i tabte boldbesiddelser på

gavne træningsplaner, der kan ændres og

modstanderen, spillernes tilstand) tages i

tværs

og

målrettes specifikke problemområder. En

betragtning under fortolkningen.

angrebspositioner. Desuden førte de syv

sammenligning indenfor og på tværs af

af

forsvar-,

midtbane-

yderligere afleveringer, der var nødvendige

flere kampe i træk vil afsløre hvor effektiv

VM KONTRA EM. Vi har lagt tallene

for at komme til afslutninger under EM

game-plan’en

sammen og set på den meget succesfulde

kampen, ikke til succes. Det eneste mål

træningsplaner er. Det vil afsløre, om de

”droppe en station” taktik af Louis van

der blev scoret krævede blot to.

enkelte spilleres og holdets ”DNA” matcher

Gaal under VM. Midtbanen blev overspillet
med næsten 25% og 5% yderligere
afleveringer

kom

fra

henholdsvis

og

de

matchende

med den ønskede strategiske game-plan.
Det viser hvor godt spillerne samarbejder

Finjuster game-plan under

målmanden og forsvaret. Succesfulde

kampene baseret på real-time

afleveringssekvenser var bygget op dybere

performance information

på holdet og hvor succesfuld specifikke
opstillinger er. Uvurderlig information for
fodboldklubber, trænere og talentspejdere.

over banen under VM kampen, og bredere
under EM kampen. Vi har også opdaget at

ANVENDELSE.

kan,

Træner du også et hold indenfor sport eller

udskiftningen af en forsvarsspiller med en

baseret på real-time performance, bruges

erhvervsliv? Så føre dit hold til succes ved

angriber under EM kampen ikke førte til

under kampene til optimal finjustering af

brug af de nye indsigter fra process

mere

udførslen af game-plan’en. Det kan også

mining. Vent ikke længere og find ud af i

gavne malrett

dag om dit hold har den rette DNA. Du er

offensivt

muligheder

gameplay,

blev

kreeret

da
og

færre
udnyttet

Analyseresultaterne

efterfølgende. Igen skynder vi os at påpege

velkommen til at kontakte os:

behovet for at se ud over gennemførte
afleveringer og se på deres faktiske
kvalitet. Næsten 60% af de gennemførte

UDFØR
TRÆNINGSPLAN

(GEN-)UDVIKL
GAME/TRÆNINGS-PLAN

Find ud af om DIT hold

afleveringer fra forsvar til midtbane blev
returneret

direkte

tilbage

under

har den rette DNA

EM

JUSTER
GAME-PLAN

kampen. At dette ikke nødvendigvis er en
dårlig ting er tydelig, når et hold mestrer
Tiki Taka fodbold. Endelig førte øget
boldbesiddelse under EM kampen generelt
til en stigning i fejl, i dette tilfælde en

ANALYSER
GAME-PLAN
UDFØRSLEN

UDFØR
STRATEGISK
GAME-PLAN

Telefon: +31(0) 6 375 967 04
E-mail:

info@processchemistry.nl

Website: www.processchemistry.nl

relativ

PROCESS
CHEMISTRY

extracting process knowledge
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Lexmark er global teknologisk førende
udvikler af enterprise software, hardware
og service der fjerner
ineffektivitet,
informationssiloer og afkoblede processer.

ProcessChemistry er et uafhængigt
konsulentbureau
med
speciale
i
implementering af process intelligence
løsninger i organisationer.

www.lexmark.com

www.processchemistry.nl

