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Útdráttur 

Nútímasamfélag byggir á framleiðslu flókinna samsettra afurða. Þetta kallar á endurbætta 

framleiðnimælikvarða þar sem tekið er tillit til sérhæfingar framleiðenda. Í þessari ritgerð eru rakin 

atriði um hvernig hugsanlega megi þróa slíka mælikvarða. Sem sýnidæmi verður rakið hvernig vega 

má framleiðsluþætti 124 evrópskra landsliðsmanna í handknattleik úr 14 landsliðum og byggt verður 

upp líkan til að meta skilvirkni þeirra. Leikmenn eru metnir út frá frammistöðu sinni á Evrópumótum 

A-landsliða karla í handknattleik sem fóru fram árin 2010 og 2012. Litið er á leikmenn eins og 

fyrirtæki sem framleiða afurðir (mörk, stoðsendingar o.fl.). Þær afurðir sem teknar eru til skoðunar 

eru; mörk, stoðsendingar, skotnýting, tapaðir boltar, fiskuð víti, tveggja mínútna brottvísanir, stolnir 

boltar, varin skot og víti dæmd á sig.  

Markmið rannsóknarinnar er að búa til margþátta líkan sem mælir tæknilega skilvirkni leikmanna í 

einni tölu á bilinu 0 til 1. Þeir leikmenn sem fá gildið 1 teljast skilvirkir en aðrir óskilvirkir. Óskilvirkni 

er lýst með lægri tölu. Í stað þess að einblína á umbreytingu aðfanga í afurðir eins og gert er í 

hefðbundnum skilvirknimælingum er litið á mestu framleiðslu á hverri afurð fyrir sig og búinn til 

framleiðslumöguleikajaðar sem mælir hámarks samsetningar af þeim afurðum sem hægt er að 

framleiða. Jaðarinn endurspeglar besta viðmið og leikmenn eru bornir saman við hann. Þeir leikmenn 

sem endurspegla jaðarinn eru skilvirkir en þeir sem lenda innan við hann eru óskilvirkir. Notast er við 

slembijaðargreiningu við gerð jaðarsins. Við mat má t.d. notast við aðferð Bayes og Markov Chain 

Monte Carlo (MCMC) hermun. Mismunandi vægi er fundið á afurðir þar sem þær kunna að vera 

mismikilvægar og farið verður yfir þrjár ólíkar aðferðir við vogun þeirra. Sú fyrsta vegur afurðir jafnt, 

aðferð tvö fær vægi á afurðir út frá línulegri aðhvarfsgreiningu, þar sem skoðað er framlag hverrar 

afurðar til sigurhlutfalls liðs og sú síðasta fær vægi út frá gögnunum og um leið lögun 

framleiðslumöguleikajaðarsins.  

Stuðlamat aðhvarfsgreiningar og þ.a.l. vogun afurða, komu ekki nægilega vel út vegna takmarkana í 

gögnum, til að hægt væri að notast við aðferðina við vogun. Í þessu úrtaki er talið heppilegra að vega 

afurðir jafnt eða út frá gögnum. Til að taka sýnidæmi verður framkvæmd MCMC hermun sem gerir 

ráð fyrir því að framleiðsla leikmanna samanstandi af tveimur framleiðsluþáttum, mörkum og 

stoðsendingum. Athygli er vakin á því að punktmat á skilvirkni leikmanna getur reynst óáreiðanlegt 

við túlkun niðurstaða en aðferð Bayes gerir það að verkum að staðalfrávik skilvirkninnar er metið og 

þ.a.l. er hægt að athuga hversu áreiðanlegt punktmatið er. Með notkun á MCMC hermun er hægt að 

fá mat á margþátta líkön, flókna útreikninga og aðferðin nýtist einnig í að athuga gæði niðurstaða.  
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Abstract 

Modern society is based on the production of complex composite outputs. This calls for improved 

productivity measurements that take into account the specialization of producers. This thesis  

discusses how such measurements can possibly be developed. As a demonstration it will be shown 

how to weigh production factors of 124 handball players from 14 international teams and a model 

that evaluates their efficiency will be built. Players are evaluated based on their performance on the 

2010 and 2012 European men‘s handball championship. In the thesis players are viewed as firms that 

produce outputs (goals, assists etc.). The outputs that are used in the model are; goals, assists, shot 

efficiency, turnovers, free throw achieved, two minutes suspensions, steals, blocks and free throw 

conseded.  

The goal of this thesis is to make a multivariate model that measures the technical efficiency of 

players which takes value between 0 and 1. Players are efficient if their technical efficiency takes the 

value 1, otherwise they are not. Instead of focusing on how well players convert inputs into outputs, I 

look at the best players in different regions of output space and trace out a production possibility 

frontier which measures the maximum feasible combinations of outputs which can be produced.  

Players are compared to the frontier which represents best practise. The players that represent the 

frontier are efficient but players who lie inside it are not. Stochastic frontier analysis is used to trace 

out the frontier. Bayesian approach and Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation can be used 

to estimate the model. Three different approaches to select weights for the outputs are discussed. 

The first approach weighs outputs equally, the second uses regression that estimates the effect of 

each output on team winning percentage and the third one weighs outputs based on the data and 

the shape of the production possibility frontier.  

Results from the regression do not support that the approach can be used to weigh outputs 

effectively. It is a better choice to use the other two approaches to weigh outputs due to limitations 

in the database. As an illustration a MCMC simulation will be implemented that assumes players 

production consists of two production factors, goals and assists. Results are given by point estimates 

and therefore they should be interpreted with caution. However, the Bayesian approach provides 

standard deviation for each player‘s efficiency and therefore it is possible to estimate whether the 

point estimates are reliable or not. Using MCMC simulation makes it possible to estimate 

multivariate models, complicated calculations and it can also be used to estimate the quality of the 

results.  
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1   Inngangur 

Samanburður á fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum eða öðrum aðilum hefur  færst í aukana 

undanfarin ár. Hægt er að nýta samanburð sem tæki til frammistöðumats þar sem áður upptaldir 

aðilar geta séð hvernig þeir standa miðað við þá aðila sem þeir bera sig saman við. Hér verður 

einblínt á samanburð á framleiðslu handknattleiksmanna og til að gera það mögulegt verður þróaður 

framleiðnimælikvarði sem tekur tillit til sérhæfingar þeirra.  

Samanburður á handknattleiksmönnum getur verið til gamans gerður fyrir aðdáendur en einnig getur 

hann verið gagnlegur þegar velja á menn í félagslið, landslið, úrvalslið móta eða jafnvel þegar stjórnir 

eru að huga að fjárfesta í leikmanni. Þó að það sé hægt að einhverju leyti að bera frammistöðu 

leikmanna saman á huglægan máta þá er samanburðurinn aldrei fyllilega áreiðanlegur nema að hann 

sé byggður á mælanlegum þáttum. Frammistaða leikmanna er mæld út frá mælanlegum 

frammistöðubreytum (mörk, stolnir boltar o.s.frv.) og skor leikmanna í mismunandi breytum er síðan 

borin saman. En þar sem leikmenn inna mörg verk af hendi inni á vellinum og eru misfjölhæfir getur 

samanburðurinn orðið flókinn. Sem dæmi þá er erfitt að segja til um hvort að sá leikmaður sem 

skorar mörg mörk spili betur en sá leikmaður sem gefur margar stoðsendingar.  

Markmið rannsóknarinnar er að koma öllum frammistöðubreytum leikmanna saman í eina tölu, 

nokkurs konar frammistöðuvísitölu, með því að mæla skilvirkni þeirra og auðvelda þar með 

samanburð á frammistöðumati leikmanna. Slíkar aðferðir eru nú þegar til en eru þó misjafnlega 

góðar. Dæmi um slíka aðferð er mæling framlags körfuknattleiksmanna. Það getur verið vandasamt 

að koma mælingum á mörgum breytum sem mæla mismunandi hluti saman í eina tölu. Í þessari 

rannsókn er búið til margþátta líkan sem styðst við slembijaðargreiningu sem mælir tæknilega 

skilvirkni leikmanna í einni tölu á bilinu 0 til 1. Mismunandi vogir eru fundnar á afurðir þar sem þær 

kunna að vera mismikilvægar og farið verður yfir þrjár mismunandi aðferðir við vogun afurða. Sú 

fyrsta lítur á allar afurðir sem jafn mikilvægar og vegur þær því jafnt. Aðferð tvö finnur vægi á afurðir 

út frá línulegri aðhvarfsgreiningu, þar sem skoðað er framlag hverrar afurðar til sigurhlutfalls liðs. Í 

síðustu aðferðinni fá afurðir vægi út frá lögun framleiðslumöguleikajaðars (e. production possibilities 

frontier) sem er metinn út frá gögnunum.  

Í rannsókninni er litið á leikmenn sem fyrirtæki þar sem þeir framleiða afurðir, einnig kallaðar 

frammistöðubreytur, að gefnum eiginleikum sínum. Í hagfræðilegu samhengi framleiða fyrirtæki 

afurðir í mismunandi hlutföllum. Það sama gildir um handknattleiksmenn þar sem sumir leikmenn 
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skora mikið af mörkum, aðrir gefa mikið af stoðsendingum og enn aðrir stela mörgum boltum. Með 

því að horfa til mestu framleiðslu á hverri afurð fyrir sig er hægt að búa til framleiðslumöguleikajaðar 

sem mælir hámarksframleiðslu m.t.t. samsetninga af þeim afurðum sem hægt er að framleiða. Sem 

dæmi gæti Arnór Atlason haft áhrif á jaðarinn þegar kemur að stoðsendingum en Alexander 

Petersson þegar kemur að stolnum boltum. Þegar jaðarinn hefur verið búinn til er hægt að bera aðra 

leikmenn saman við hann. Þar sem jaðarinn táknar besta viðmið, mun meðalgóður leikmaður lenda 

fyrir innan hann. Reiknuð er tala á bilinu 0 til 1 sem sýnir hversu langt leikmaður er frá næsta punkti á 

jaðrinum. Aðferðin ber því ekki saman margar breytur fyrir leikmenn, heldur ber hún saman eina tölu 

sem breyturnar hafa verið teknar saman í. Þannig er skilvirkni mæld á 124 leikmönnum úr 14 liðum 

sem léku á Evrópumótum A-landsliða karla árin 2010 og 2012.  

Í rannsókninni er leitast við að svara þremur lykilspurningum.  

1) Hvernig dreifing er á skilvirkni handknattleiksmanna?  

2) Hvaða aðferð er best til þess fallin að vega afurðir handknattleiksmanna?  

3) Er punktmat á skilvirkni handknattleiksmanna áreiðanleg niðurstaða? 
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2   Handknattleikur  

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir sögu handknattleiks og ákveðin lykilatriði íþróttarinnar verða 

útskýrð til að dýpka skilning á þeirri mælingu sem verður kynnt í síðari köflum rannsóknarinnar. Þau 

atriði eru reglur leiksins ásamt hlutverkum leikmanna og í beinu framhaldi verða þær afurðir sem 

koma til mælingar á skilvirkninni teknar fyrir og skilgreindar. Gögn rannsóknarinnar verða kynnt til 

sögunnar og farið er yfir umfang þeirra, eiginleika o.fl.  

 

2.1. Saga handknattleiks 

Handknattleikur er talin vera ein af elstu boltaíþróttunum og hinar ýmsu útgáfur af íþróttinni hafa 

verið leiknar í þúsundir ára. Afbrigði af íþróttinni eru talin hafa verið spiluð í Egyptalandi, Róm og í S-

Amerískum menningarheimum fyrir um fjögur þúsund árum. Þau afbrigði handknattleiks sem 

þekktust á þessum tíma voru þó talsvert frábrugðin þeirri íþrótt sem handknattleikur er í dag (Reindl, 

2006). Talið er að handknattleikur eins og hann þekkist í dag hafi verið fundinn upp í norður hluta 

Evrópu undir lok 19. aldar (Worldwide Handball – Hand-ball.org, á.á.) en heimildum ber ekki saman 

þegar kemur að nákvæmri staðsetningu. Löndin Danmörk, Þýskaland og Svíþjóð hafa öll verið nefnd 

til sögunnar þegar kemur að því að finna rætur nútímahandknattleiks. Í fyrstu var íþróttin leikin í 

Evrópu en hún hefur haslað sér völl víða og í dag er handknattleikur leikinn um mest allan heim. 

Fyrstu Ólympíuleikarnir þar sem nútíma handknattleikur var leikinn voru leikarnir í München árið 

1972 (Salford Handball Club, á.á.). 

Hvað Ísland varðar er talið að handknattleikur hafi borist til landsins snemma á þriðja áratug 20. aldar 

þegar Valdimar Sveinbjörnsson kynnti leikinn fyrir nemendum í Barnaskólanum í Reykjavík haustið 

1921. Fyrstu opinberu leikirnir fóru fram hér á landi árið 1928 og fyrsta Íslandsmótið var leikið árið 

1940. Fljótlega kom í ljós að handknattleikur féll Íslendingum vel í geð og upp úr 1958 áttu Íslendingar 

nokkra leikmenn sem voru á heimsmælikvarða (Sigmundur Ó. Steinarsson, 1993). Karlalandslið 

Íslands hefur á undanförnum árum staðið sig ágætlega á alþjóðlegum stórmótum en á meðal helstu 

afreka liðsins er að hafa hreppt silfur á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008 og brons á Evrópumótinu 

í Austuríki árið 2010. Áhugi Íslendinga á liðinu í formi sjónvarpsáhorfs hefur verið mældur af Capacent 

með könnunum og þar eru leikir liðsins yfirleitt ofarlega á lista yfir sjónvarpsviðburði. Sem dæmi var 
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meðaláhorf á leik Íslands og Noregs á Evrópumótinu í Serbíu 2012 rétt rúm 54% og uppsafnað áhorf 

um 73% (Capacent Ísland, 2012).  

 

2.2. Gögn 

Þau gögn sem hér er stuðst við eru mæld frammistaða leikmanna á Evrópumótunum í handknattleik 

sem fóru fram árin 2010 og 2012. Gagnasafnið samanstendur af mælingum á 9 afurðum, á 124 

útileikmönnum frá 14 liðum. Það skilyrði er sett að leikmaður hafi leikið á báðum þessum lokamótum 

sem er gert til þess að gögnin samanstandi af leikmönnum sem hafa spilað tiltölulega margar 

mínútur. Því fleiri mínútur sem leikmaður hefur spilað, því minni dreifni er í mælingum á afurðum 

hans. Gögnin búa yfir þeim ókostum að þau spanna einungis tvö tímabil, eða tvö Evrópumót og að 

auki er ekki mögulegt að fá mælingar á frammistöðubreytum leikmanna fyrir hvern einstakan leik 

heldur eru mælingarnar uppsafnaðar fyrir hvert mót í heild sinni. Vert er að athuga að þessi eiginleiki 

gagnanna gerir það að verkum að ekki er hægt að skoða frammistöðu leikmanna út frá einstökum 

leikjum heldur einungis út frá hverju móti í heild sinni. Þetta atriði kemur sér illa fyrir vogun afurða 

með aðhvarfsgreiningu en fjallað verður nánar um þá aðferð og hvaða áhrif takmarkanir gagnasafns 

hafa á hana, í kafla 4.3.2.  

Gögn fyrir frammistöðu leikmanna voru fengin af heimasíðu Evrópska handknattleikssambandsins en 

þar má finna uppsafnaða tölfræði fyrir alla þá leiki sem leikmenn taka þátt í á Evrópumótum A-

landsliða karla frá árinu 2010 (European Handball Federation, 2010, 2012). Markmenn eru ekki teknir 

með í rannsóknina þar sem þeir sinna öðrum hlutverkum inni á vellinum en útileikmenn og þ.a.l. eru 

ekki mældar sömu afurðir hjá þeim.  

Evrópumót landsliða í handknattleik var fyrst haldið árið 1994 og hefur verið haldið annað hvert ár 

síðan þá. Sérstök undankeppni er haldin fyrir hvert mót þar sem 36 landslið keppast um að vera eitt 

af þeim 16 liðum sem komast áfram í lokakeppnina. Í lokakeppninni er keppt í fjórum fjögurra liða 

riðlum og þrjú efstu liðin komast upp úr hverjum riðli í svokallaðan milliriðil. Hver milliriðill inniheldur 

sex lið og tvö efstu liðin í hvorum milliriðli leika til undanúrslita. Þau lið sem sigra sínar 

undanúrslitaviðureignir leika til úrslita á mótinu en þau lið sem bíða lægri hlut í undanúrslitunum 

leika um bronsmedalíu. Í handknattleik er frammistaða liða mæld og metin með stigafjölda. Lið fær 

tvö stig fyrir sigur, eitt fyrir jafntefli og ekkert fyrir tap. Þannig safna lið stigum í gegnum keppnir og er 

þeim raðað upp eftir stigafjölda, frá því liði sem hefur flest stig til þess lið sem hefur fæst stig. Nánar 

er fjallað um stigafjölda liða í kafla 4.3.2 þar sem stigafjöldi er notaður til að reikna út sigurhlutfall og 

það hlutfall er svo notað í vogun afurða með aðhvarfsgreiningu.  
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Evrópa hefur löngum verið talin sterk handknattleiksálfa og Evrópumótin eru talin vera ein erfiðustu 

mótin sem haldin eru fyrir landslið, þar sem litlar líkur eru á að mæta slökum andstæðingum. Sem 

dæmi þá voru einungis lið frá Evrópu í efstu tíu sætunum á Heimsmeistaramótunum bæði árin 2009 

og 2011. Landslið frá öðrum álfum náðu bestum árangri tólfta sæti á báðum þessum mótum 

(International Handball Federation, 2009, 2011). Því ættu gögnin að samanstanda af framúrskarandi 

leikmönnum sem leika fyrir ein bestu handknattleikslandslið heims.  

 

2.3. Leikreglur 

Handknattleikur er leikinn á leikvelli sem er 40 metra langur og 20 metra breiður. Fyrir framan hvort 

mark er markteigur sem er afmarkaður með markteigslínu sem er staðsett með sex metra radíus frá 

marki. Leikmönnum er ekki heimilt að stíga niður fæti á því svæði sem er innan við markteigslínu. 

Vítakastslínan er staðsett sjö metrum frá markinu. Á mynd 2.1. má sjá handknattleiksvöll, lögun lína 

hans og helstu fjarlægðir. 

 

 

Venjulegur leiktími er 2x30 mínútur með leikhléi eftir fyrri hálfleik. Ekki mega fleiri en sjö leikmenn 

vera inni á vellinum samtímis fyrir hvort lið, að meðtöldum markverði. Heimilt er að halda boltanum í 

mesta lagi þrjár sekúndur og það má að hámarki taka þrjú skref með boltann. Leikmaður má að 

hámarki grípa boltann einu sinni eftir að hafa dripplað honum. Það er óheimilt að halda boltanum án 

þess að gera sýnilega tilraun til þess að sækja að marki eða ná skoti á það. Ef fyrrgreindum reglum er 

Mynd 2.1. Handknattleiksvöllur 
Heimild: (Handknattleikssamband Íslands, 2010) 
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ekki fylgt eftir af leikmönnum þá tapar sóknarliðið boltanum. Löglegt brot leiðir af sér aukakast sem 

felur í sér að sóknarlið þarf að stöðva sókn sína og hefja hana svo aftur á nýjan leik eftir að aukakast 

hefur verið tekið.  Ólögleg og gróf brot leiða af sér tveggja mínútna brottvísun og þá þarf sá 

leikmaður sem fékk brottvísunina að fá sér sæti utan vallar í tvær mínútur og lið hans verður einum 

leikmanni færri í þann tíma. Ef leikmaður fær tveggja mínútna brottvísun þrisvar sinnum í einum leik, 

fær hann rautt spjald og kemur ekki meira við sögu í viðkomandi leik. Vítakast er dæmt þegar 

upplögðu marktækifæri er spillt og einnig þegar brot á sér stað inni í markteignum 

(Handknattleikssamband Íslands, 2010). Það lið sem skorar fleiri mörk sigrar, leikur endar með 

jafntefli ef liðin skora jafn mörg mörk. Í handknattleik eru leyfðar frjálsar skiptingar leikmanna, þ.e. 

þeir leikmenn sem eru inni á vellinum hafa fulla heimild til að skipta við varamenn á meðan á leik 

stendur. Frjálsar skiptingar gera liðum kleift að nýta styrkleika leikmanna sinna sem best í 

mismunandi aðstæðum og einnig að dreifa leiktíma og álagi niður á leikmenn. Dómgæsla er í höndum 

tveggja dómara og þeim til aðstoðar eru tímavörður, ritari og eftirlitsmaður. Það er á ábyrgð 

dómaranna að tryggja að leikurinn sé leikinn samkvæmt fyrrgreindum reglum og þeir verða að refsa 

fyrir öll brot (Handknattleikssamband Íslands, 2010).  

 

2.4. Leikmenn og hlutverk þeirra 

Eins og áður hefur komið fram eru sjö leikmenn inni á vellinum fyrir hvort lið, að meðtöldum 

markverði. Útileikmenn eru sex talsins og skipa þeir eftirfarandi stöður: Leikstjórnandi sem spilar á 

miðjunni og stjórnar sóknarleik liðs síns, tvær skyttur sitthvoru megin við hann og við hlið þeirra í 

hornum vallarins leika tveir hornamenn. Línumaðurinn staðsetur sig að öllu jöfnu inni í vörn 

andstæðinganna, við sex metra markteigslínuna. Hlutverk línumannsins er að búa til pláss fyrir 

liðsfélaga sína eða sjálfan sig með því að setja upp hindranir á varnarmenn andstæðinganna og gera 

þeim erfiðara fyrir að ná til sóknarmannanna. Línumenn eru því oftar en ekki þyngri en aðrir leikmenn 

sem getur komið sér vel þegar þeir setja upp hindranir. Leikstjórnendur hafa það hlutverk að stjórna 

sóknarspili liðsins. Til að freista þess að fá betri marktækifæri geta þeir sett af stað leikkerfi sem hafa 

þann tilgang að riðla varnarleik andstæðingsins. Leikstjórnendur eru yfirleitt útsjónasamir og hafa 

gott auga fyrir mögulegum sendingum á samherja sína og glufum á varnarleik andstæðingsins. 

Skyttur eru að öllu jöfnu hávaxnar og góðir skotmenn sem geta komið skotum á markið af löngum 

færum. Þær fá yfirleitt mikla athygli varnarmanna sem þurfa stundum að verjast þeim framarlega og 

við það geta opnast svæði bakvið þá varnarmenn sem stíga út. Hornamenn eru yfirleitt kvikustu 

leikmennirnir á vellinum og með mikinn stökkkraft. Marktækifærin sem þeir fá eru yfirleitt þegar þeir 

fara inn úr færum í horninu eða úr hraðaupphlaupum. Þegar andstæðingurinn tapar boltanum í 



16 
 

sókninni eru hornamenn iðulega fyrstir fram völlinn til að hægt sé að senda boltann á þá og fá 

auðveld mörk. Þeir leikmenn sem eru titlaðir sem varnarmenn eru oftast stórir og stæðilegir 

leikmenn og þeir eru inni á vellinum í þeim tilgangi að stöðva sóknir andstæðinganna. Þeir koma lítið 

við sögu í sóknarleiknum. Þegar sókn liðs lýkur er  hægt að skipta varnarmanni inn á völlinn en ef það 

er gert þarf einn sóknarmaður að skipta við hann og fá sér sæti á varamannabekknum, til að halda 

fjölda leikmanna á vellinum óbreyttum.  

Leikmenn eru ólíkir þar sem þeir spila mismunandi stöður og hafa mismunandi hlutverk innan liðsins 

sem þeir fá yfirleitt vegna einhverja eiginleika og kosta sem þeir búa yfir. Þeir eru því misgóðir við að 

leysa þau fjölmörgu og mismunandi verkefni sem falla til inni á vellinum. Þau verk sem þeir inna af 

hendi eru mæld og oftar en ekki eiga þær mælingar að gefa til kynna hversu góð frammistaða 

leikmanns er. Hins vegar getur verið erfitt að fá heildarmynd á frammistöðumat hvers leikmanns fyrir 

sig bæði vegna þess að það þarf að dæma hann út frá mörgum frammistöðubreytum og ekki síður 

vegna þess að takmarkaður fjöldi frammistöðubreyta er mældur og birtur. Í þessari rannsókn eru 

frammistöðubreytur skilgreindar eins og afurðir, sem mælanlegar breytur sem mæla framleiðslu 

leikmanna (mörk, stoðsendingar o.s.frv.). Það er mismunandi eftir deildum og keppnum hversu 

margar frammistöðubreytur eru mældar og birtar en yfirleitt eru þær nokkuð langt frá því að vera níu 

talsins eins og hér er stuðst við. Mörk, skotnýting, brottvísanir og tapaðir boltar eru þær helstu sem 

eru birtar og þó að þær mæli vissulega frammistöðu leikmanns upp að ákveðnu marki vantar upp á 

að fá heildarmynd á frammistöðuna. Opinber birting á fáum frammistöðubreytum gerir það að 

verkum að þeir leikmenn sem skila góðu verki í óbirtum breytum fá lítið lof fyrir frammistöðu sína. 

Tökum dæmi: Leikmaður A stelur boltanum af andstæðingnum og sendir hann fram á leikmann B 

sem er fyrstur fram völlinn og skorar. Leikmaður B gerði vel í að vera fyrstur upp völlinn og nýta 

marktækifærið sitt en hann hefði aldrei fengið færið ef það hefði ekki verið fyrir vinnu leikmanns A. Ef 

við skoðum hvað hin dæmigerða tölfræði sem er birt segir um þetta tiltekna atvik þá fær leikmaður B 

skráð á sig mark, að sjálfsögðu, og skotnýting hans batnar á meðan leikmaður A fær ekkert skráð, 

þrátt fyrir að hafa stolið boltanum og gefið stoðsendingu. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að 

vekja athygli á því að mæla þarf leikmenn út frá fleiri afurðum en tíðkast hefur til þessa því þannig er 

hægt að bera saman leikmenn á sanngjarnari og eðlilegri hátt út frá fleiri frammistöðubreytum.  
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2.5. Afurðir 

Líkanið samanstendur af níu afurðum. Fimm af þeim mæla hæfni leikmanns í sóknarleik og fjórar 

þeirra mæla hæfni í varnarleik. Hægt er að sjá grunnupplýsingar um afurðirnar í töflu 2.1. 

 

Tákn Heiti á breytum Skýring Mælieining Eiginleiki 

y1 Goals Mörk Fjöldi Sóknarleikur 

y2 Shot eff (%) Skotnýting (%) Hlutfall Sóknarleikur 

y3 Assists Stoðsendingar Fjöldi Sóknarleikur 

y4 FreeTh ach Fiskuð víti Fjöldi Sóknarleikur 

y5 Turnovers Tapaðir boltar Fjöldi Sóknarleikur 

y6 Two mins susp 2 mín. brottvísun Fjöldi Varnarleikur 

y7 Steals Stolnir boltar Fjöldi Varnarleikur 

y8 Blocks Varin skot Fjöldi Varnarleikur 

y9 FreeTh cons Víti dæmd á sig Fjöldi Varnarleikur  

 

 

y1 = Goals: Fyrsta afurðin er fjöldi marka sem eru skoruð af leikmanni. Leikmaður er talinn hafa 

skorað mark þegar hann kastar boltanum að marki andstæðingsins og allur boltinn fer yfir 

marklínuna. Eins og kom fram í kafla 2.3 sigrar það lið sem skorar fleiri mörk og því ætti umrædd 

afurð að hafa jákvæð áhrif á skilvirkni leikmanns. 

y2 = Shot eff (%): Afurð tvö er skotnýting leikmanns, þ.e. hversu vel hann nýtir þau marktækifæri sem 

hann fær. Skotnýting er hlutfall sem fæst með jöfnu 2.1 

             
           

                   
                                                                                                                (2.1)  

Það er mikilvægur eiginleiki hjá leikmanni að nýta marktækifæri sín vel, bæði vegna þess að það gefur 

liði hans fleiri mörk og einnig vegna þess að slæm skotnýting getur leitt af sér hröð upphlaup 

andstæðingsins. Afurðin ætti því að hafa jákvæð áhrif á skilvirkni leikmanns.  

y3 = Assists: Næsta afurð er stoðsendingar leikmanns. Stoðsending er skráð á leikmann A þegar sá 

leikmaður sendir boltann á leikmann B og leikmaður B skorar mark. Með öðrum orðum er 

stoðsending síðasta sending áður en mark er skorað en það er þó skilyrði að leikmaður B skori. 

Afurðin ætti því að hafa jákvæð áhrif á skilvirkni leikmanns. 

Stöðvum yfirferðina á afurðum y1-y3 um stund og tökum stutt dæmi til að glöggva okkur betur á 

merkingu og hlutverki þeirra. Leikmaður A stendur oft frammi fyrir vali á því hvort hann eigi að skjóta 

Tafla 2.1: Yfirlit afurða 
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á markið og freista þess að skora mark eða senda á samherja sinn sem hann telur vera í betra 

marktækifæri en hann sjálfur. Ef hann ákveður að skjóta á markið og skora fær hann skráð mark á sig 

og skotnýting hans skánar en ef honum tekst ekki að skora lækkar skotnýting hans og ekkert mark 

fæst. Ef hann ákveður hins vegar að senda á samherja sinn, leikmann B, og leikmaður B skorar, þá fær 

leikmaður A skráða á sig stoðsendingu, ef leikmanni B tekst ekki að skora fær leikmaður A hins vegar 

ekki skráða á sig stoðsendingu og skotnýting leikmanns B versnar.  

y4 = FreeTh ach: Afurð númer fjögur er fiskuð víti leikmanns. Leikmaður er talinn hafa fiskað víti 

þegar andstæðingur hans brýtur á honum og rænir hann um leið marktækifæri. Í kjölfarið fær lið þess 

leikmanns sem var brotið á, að taka vítakast. Vítakast er framkvæmt þannig að vítaskytta þess liðs 

sem fékk vítið, fær að skjóta á markið af vítalínunni (sjö metrum frá markinu) óáreittur. Vítanýting 

leikmanna á Evrópumótinu 2010 var 73,51% og 73,93% á Evrópumótinu 2012 (European Handball 

Federation, 2010, 2012). Nýting á vítaköstum er hærri en skotnýting úr venjulegum skotum utan af 

velli vegna þess að leikmaðurinn sem tekur vítið er einn á móti markmanninum og fær að athafna sig 

óáreittur. Afurðin ætti því að hafa jákvæð áhrif á skilvirkni leikmanns.  

y5 = Turnovers: Síðasta afurðin í líkaninu sem mælir sóknarleik er tapaðir boltar. Þegar talað er um 

tapaðan bolta þá er átt við að leikmaður gerist sekur um sóknarbrot, tvígrip, skref eða einhvern 

annan hlut sem gerir það að verkum að dómari dæmir boltann af liðinu sem er í sókn (Sjá kafla 2.3. 

um leikreglur). Um leið og dómarinn dæmir á sóknarmanninn þarf sá leikmaður sem heldur á 

boltanum að leggja hann samstundis frá sér. Þetta getur leitt af sér hraðaupphlaup hjá 

andstæðingnum. Hraðaupphlaup lýsa sér þannig að varnarliðið snýr vörn í sókn á mjög skömmum 

tíma og nýtir sér það að andstæðingurinn er ekki búinn að stilla upp í hefðbundna varnaruppstillingu. 

Því leiða hraðaupphlaup oft af sér góð marktækifæri og því getur það reynst dýrkeypt fyrir sóknarliðið 

að tapa boltanum. Þessi afurð ætti því að hafa neikvæð áhrif á mælingu á skilvirkni leikmanns. 

y6 = Two mins susp: Fyrsta afurðin í rannsókninni sem snýr að varnarleik leikmanns er tveggja 

mínútna brottvísun. Líkt og fjallað var um í kafla 2.3 leiða ólögleg og gróf brot af sér tveggja mínútna 

brottvísun og þá þarf sá leikmaður sem fékk brottvísunina að fá sér sæti utan vallar í tvær mínútur og 

lið hans verður einum leikmanni færri í þann tíma. Ef leikmaður fær tveggja mínútna brottvísun 

þrisvar sinnum í einum leik, fær hann rautt spjald og kemur ekki meira við sögu í viðkomandi leik. Það 

getur reynst erfitt fyrir lið að leika einum manni færri, fimm á móti sex manns. Mikil pláss geta opnast 

í vörn og sóknarleikur getur orðið erfiður þar sem fimm manns reyna að brjótast í gegnum sex manna 

vörn. Þessi afurð ætti því að hafa neikvæð áhrif á skilvirkni leikmanns.  

y7 = Steals: Stolnir boltar er góður eiginleiki hjá varnarmanni. Leikmaður er talinn hafa stolið bolta 

þegar hann nær boltanum af andstæðingi sínum á löglegan hátt. Stolnir boltar geta verið mikilvægir 



19 
 

ekki bara vegna þess að það kemur í veg fyrir að andstæðingurinn skori í sókn sinni heldur getur það 

líka orðið til þess að liðið sem stelur boltanum fær hraðaupphlaup og úr þeim er líklegra að fá opin 

marktækifæri og skora auðveldari mörk heldur en úr uppstilltum sóknum. Afurðin ætti því að hafa 

jákvæð áhrif á skilvirkni leikmanns.  

y8 = Blocks: Þriðja varnarafurðin í rannsókninni er varin skot. Þegar talað er um varin skot hjá 

útileikmanni er vísað í að varnarmaður verði fyrir skoti sóknarmanns á einhvern hátt. Algengast er að 

varnarmaður setji báðar hendur upp fyrir höfuð og teigi vel úr sér þannig sá sóknarmaður sem 

ákveður að skjóta að marki komi ekki boltanum framhjá honum og skjóti þess í stað í hendur hans. 

Afurðin ætti því að hafa jákvæð áhrif á skilvirkni.  

y9 = FreeTh Cons: Síðasta afurðin er þegar leikmaður fær víti dæmt á sig. Þegar sá dómur fellur hefur 

varnarmaður rænt sóknarmann marktækifæri og sóknarliðið fær þá vítaskast. Oft geta þó komið upp 

aðstæður þegar sóknarliðið er búið að opna vörn andstæðingsins, þar sem varnarmaður þarf að velja 

á milli þess að gefa sóknarmanni auðvelt mark eða brjóta á honum og í kjölfarið fá dæmt á sig víti. 

Þetta þarf varnarmaðurinn að meta, hvort hann vilji gefa leikmanni nánast öruggt mark þegar hann er 

sloppinn í gegn eða brjóta á leikmanninum og fá dæmt á sig víti, og í kjölfarið leyfa markmanni í liði 

sínu að spreyta sig gegn vítaskyttu andstæðingsins. Ef vítakastið er verra færi en það færi sem 

leikmaður hefði fengið ef varnarmaður hefði ekki brotið á honum, þá er hægt að réttlæta það að 

brotið hafi verið skynsamlegt. Því er erfitt að gera sér fullkomlega grein fyrir því hvort að afurðin hafi 

jákvæð eða neikvæð áhrif á skilvirkni leikmanns. 
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3   Fyrri rannsóknir og aðferðir  

Liðsíþróttir eru taldar henta vel fyrir empirískar rannsóknir á framleiðslu og frammistöðu því ólíkt 

mörgum öðrum atvinnugreinum er hægt að mæla framleiðni vinnuaflsins beint í gegnum 

frammistöðubreytur (Hadley, Poitras, Ruggiero & Knowles, 2000). Þetta hafa hagfræðingar og 

tölfræðingar nýtt sér og það sést á fjölda rannsókna sem hafa verið gerðar á skilvirkni leikmanna, 

þjálfara og liða. Þær íþróttir sem hafa verið vinsæl rannsóknarefni í gegnum tíðina eru m.a. 

körfuknattleikur, hafnabolti, knattspyrna og amerískur ruðningur. Ekki er vitað til þess að áður hafi 

verið birt rannsókn á frammistöðumati handknattleiksmanna með þeim hætti sem hér er gert. Í 

þessum kafla verður farið yfir fyrri rannsóknir og aðferðir þeirra skoðaðar.  

Ef við gefum okkur að rannsakandi ætli að meta framleiðslufall og gefum okkur einnig þá forsendu að 

markmið rannsóknarinnar sé ekki að meta meðalframleiðslu, heldur hámarksframleiðslu með tilliti til 

aðfanga, þá koma ekki margar aðferðir til greina við lausn vandamálsins. Þrátt fyrir að nokkrar 

aðferðir prýði hið hefðbundna vopnabúr hagfræðinga og tölfræðinga þá koma aðeins tvær aðferðir til 

greina við lausn framangreinds vandamáls. Vandamálið er ekki hægt að leysa með því að framkvæma 

aðferð minnstu fervika (e. ordinary least squares) sem metur meðaltal háðu breytunnar með tilliti til 

óháðra breyta, en skeytir litlu sem engu um það hámark sem er til skoðunar. Ekki er hægt að nota 

hlutfallsmarkandi aðhvarfsgreiningu (e. quantile regression) sem byggir á hlutfallsmarki en ekki 

hámarki eða lágmarki. Líkön takmarkaðrar háðrar breytu (e. limited dependent variable models) eru 

heldur ekki fýsilegur valkostur á líkani í þessu einstaka tilfelli þar sem að slík líkön setja háðu 

breyturnar saman í flokka eða bil, en þau segja lítið um hámark eða lágmark. Því eru þessi 

hagrannsóknarlíkön sem talin hafa verið upp, ekki lausnin við mati á framangreindu vandamáli. Til að 

forðast þær takmarkanir sem fylgja ofangreindum aðferðum er notast við slembijaðargreiningu (e. 

stochastic frontier analysis) eða gagnaumgjarðarfræði (e. data envelopment analysis) við lausn á 

fyrrgreindu vandamáli (Martin School of Public Policy and Administration, á.á.). 

 

3.1. Gagnaumgjarðarfræði 

Í stuttu máli er gagnaumgjarðarfræði stika- og slembilaus aðferð sem byggir á línulegri bestun og ber 

saman hæfni einstakra ákvörðunareininga (e. decision making units) innan sama úrtaks. 

Ákvörðunareiningarnar breyta aðföngum í afurðir og sú umbreyting er metin og borin saman. Ólíkt 
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aðhvarfsgreiningu þá einblínir aðferðin á jaðar gagnanna í stað þess að reyna finna líkan sem fer í 

gegnum miðju gagnanna (Cooper, Seiford & Zhu, 2004). Aðferðin gefur af sér skilvirkni í formi 

veginnar summu af annað hvort mörgum aðföngum eða mörgum afurðum, án þess að þurfa fyrirfram 

upplýsingar um gildi breytanna sem eru til skoðunar. Aðferðin er sveigjanleg þegar kemur að 

ákvörðunatöku á vogum og fara slíkar ákvarðanir eftir markmiði hverrar rannsóknar fyrir sig, t.d. er 

hægt að setja öryggisbil á vogir sem getur gefið aukið svigrúm á nákvæma vitneskju á gildum fyrir 

þær vogir sem notast á við (Cooper, Ruiz & Sirvent, 2009).  

Þrátt fyrir vinsældir aðferðarinnar á ýmsum fræðasviðum þá hefur aðferðinni ekki verið tekið jafn vel 

í heimi hagfræðinnar og innan annarra fræðasviða. Hagfræðingar eru tortryggnir á nytsemi 

aðferðarinnar af nokkrum meginástæðum. Í fyrsta lagi er aðferðin stikalaus, þ.e. framleiðsla, 

kostnaður og hagnaður eru ekki metin út frá gögnum sem kemur í veg fyrir að hægt sé að meta 

jaðarframleiðslu, jaðarkostnað, teygni o.s.frv. Því er ekki hægt að draga sígildar hagfræðilegar 

ályktanir eins og hægt er þegar unnið er með aðferðir sem innihalda stika. Einnig hefur aðferðin verið 

gagnrýnd fyrir að niðurstaða línulegu bestunarinnar hefur engar staðalskekkjur (e. standard errors) 

og tilgátuprófanir eru ekki mögulegar. Að auki eru frávik frá jaðrinum túlkuð sem óskilvirkni og það 

eru engin úrræði fyrir handahófskennd áföll líkt og í slembijaðargreiningu. Sú aðferð gerir ráð fyrir að 

jaðarinn færist upp og niður, í einhverju mæli, vegna handahófskenndra áfalla (Ray, 2004).  

 

3.2. Slembijaðargreining 

Árið 1977 settu Aigner, Lovell og Schmidt ásamt Meeusen og van den Broeck fyrstir allra fram 

slembijaðargreiningu (Battese, 1992). Framleiðslufall slembijaðars er skilgreint sem  

                                                                                                                                (3.1) 

þar sem    er slembileifarliður, með meðaltal jafnt og núll, sem tengist tilviljunarkenndum þáttum 

sem fyrirtæki, eða leikmaður í þessari rannsókn, getur ekki stjórnað. Framleiðslan,   , er takmörkuð 

ofan frá af                , sem er í raun slembijaðarinn. Gert er ráð fyrir að slembileifarliðirnir 

              séu óháðir og eins dreifðir (i.i.d.)1 líkt og normaldreifðar slembibreytur, óháð   . 

Gert er ráð fyrir að     séu hálf-normaldreifðir2 eða veldisvísisdreifðir. Hugmyndinni um 

                                                           
1
 Slembiatburðir eru óháðir og eins dreifðir (independent and identically distributed) ef þeir hafa sömu 

líkindadreifingu og eru gagnkvæmt óháðir. Það að þeir séu óháðir þýðir að                     þar sem 
„ “ stendur fyrir sniðmengi    og    (Clauset, 2011). 
2 Þéttifall fyrir hálf-normaldreifingu er      

 

    
     

  

          þ.a.   tekur gildi á bilinu       en ekki 

á bilinu        líkt og normaldreifing (Abuhassan & Olive, 2008). 
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slembijaðarlíkanið má lýsa betur með mynd 3.1. þar sem framleiðsla tveggja fyrirtækja,   og   eru 

skoðuð.  

 

 

Fyrirtæki   notar aðföng gefin með vigrinum    og fær afurðina   , en afurðarútmörk (e. frontier 

output),   
 , er meiri en gildið á framleiðslufallinu           vegna þess að framleiðslan tengist 

jákvæðum skilyrðum, þ.e. þegar slembileifarliðurinn    er jákvæður. Á hinn boginn, notar fyrirtæki j, 

aðföng gefin með vigrinum    og fá afurðina   , en afurðarútmörk,   
 , er minni en gildið á 

framleiðslufallinu           vegna þess að framleiðslan tengist óhagstæðum eða neikvæðum 

skilyrðum, þ.e. þegar slembileifarliðurinn     er neikvæður. Á myndinni má sjá hvernig slembijaðarinn 

        fer á milli afurðarútmarka fyrirtækjanna,     
 , sem eru gefin með skilyrðum leifarliðsins     

(Battese, 1992). 

Í slembijaðargreiningu er tæknileg skilvirkni skilgreind sem hlutfallið á milli afurðar og 

afurðarútmarka, með tilliti til aðfanga sem notuð eru. Því má setja tæknilega skilvirkni fram 

stærðfræðilega á eftirfarandi hátt 

 

    
  

  
  

Með innsetningu á                     , annars vegar og   
                , hins vegar 

fæst 

    
                 

              
 

Mynd 3.1. Framleiðslufall slembijaðars. 
Heimild: (Battese, 1992). 

(3.2) 
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þ.a.       =          .  

Í túlkun á jöfnu 4.8 í kafla 4 er tæknileg skilvirkni leikmanna fundin með sama hætti og hér. 

Munurinn á aðferðunum tveimur er sá að gagnaumgjarðarfræði einblínir á einstakar 

ákvörðunareiningar á meðan slembijaðargreining einblínir á að meta jaðar framleiðslufalls 

ákveðinnar afurðar við ákveðin skilyrði. Slembijaðargreining hefur slembijaðar eins og lýst hefur 

verið, en gagnaumgjarðarfræði hefur ekki slíkan jaðar. Slembijaðargreining hefur eina afurð eða 

undanfara sem geta vegið margar afurðir eins og gert er í þessari rannsókn, nánar um það síðar. 

Gagnaumgjarðarfræði hefur aftur á móti margar afurðir og þarf ekki fyrirfram vogun (Martin School 

of Public Policy and Administration, á.á.). Miðað við fyrrnefndar upplýsingar og samanburð 

aðferðanna er talið heppilegra að notast við slembijaðargreiningu hér, til að búa til þann jaðar sem 

leikmenn eru bornir saman við.  

 

3.3. Fyrri rannsóknir 

Fyrri rannsóknir sýna að viðfangsefni skilvirknimælinga í heimi íþróttanna eru ekki einungis leikmenn 

eins og í þessari rannsókn, heldur eru gagnaumgjarðarfræði og slembijaðargreining einnig notaðar til 

að mæla skilvirkni liða í heild sinni eða til að meta þjálfara. Farið verður yfir fyrri rannsóknir sem 

einblína á að meta leikmenn, þjálfara og lið ásamt því að aðferðir þeirra verða skoðaðar.  

Sigurhlutfall liða eru þau gögn sem stuðst er við þegar lið eru metin og borin saman. Þjálfarar hafa 

hins vegar meiri áhuga á að skoða árangur liða miðað við þau aðföng sem þau hafa yfir að ráða, 

þ.e.a.s. hversu vel lið spila m.t.t. gæða leikmanna þess o.s.frv. Hoefler og Payne (2006) notuðust við 

slembijaðarlíkan til að mæla skilvirkni körfuknattleiksliða í NBA deildinni og um leið fá svör við 

tveimur rannsóknarspurningum: 1) Hversu vel spila lið miðað við þau aðföng sem þau hafa yfir að 

ráða? 2) Hafa gæði þjálfara og leikmanna áhrif á hæfni liðs til að spila vel m.t.t. aðfanga sinna? 

Gögnin sem þeir notuðu voru annars vegar framleiðsla leikmanna og hins vegar sigurhlutfall liða í 

NBA deildinni. Þeir litu á framleiðslu leikmanna sem aðföng og árangur liða sem afurð. Jaðarinn sem 

var metinn táknar þann hámarksfjölda sigra sem lið geta náð að gefnum aðföngum. Skilvirkni liða er 

síðan fengin með því að skoða fjarlægð fjölda raunverulegra sigra frá jaðrinum. Mælingin var 

framkvæmd með útfærslu Battese og Coelli sem metur slembijaðar og þá ákvörðunarþætti sem hafa 

áhrif á árangur liðs. Eftir að hafa metið skilvirkni liða könnuðu þeir hvaða þættir höfðu áhrif á 

skilvirknimælinguna. Þeir settu fram tvo flokka af þáttum, annan fyrir gæði leikmanna í liði og hinn 

fyrir gæði þjálfara í liði. Gæði þjálfara ákváðu þeir með þremur breytum; sigurhlutfall þjálfarans, fjöldi 

ára sem þjálfari hefur starfað í NBA og fjöldi ára með núverandi liði. Því betri sem þjálfarinn er því 
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minni er munurinn á fjölda raunverulegra sigra og fjölda mögulegra sigra. Allar þrjár breyturnar sem 

fengnar voru til að mæla gæði þjálfara höfðu jákvæð áhrif á skilvirkni liða. Gæði leikmanna ákváðu 

þeir einnig með þremur breytum sem voru; fjöldi leikmanna í liði sem voru valdir í úrvalslið 

deildarinnar, fjöldi leikmanna í hverju liði sem voru valdir í varnarlið deildarinnar og fjöldi þeirra 

leikmanna sem voru valdir í nýliðalið deildarinnar. Aðeins ein leikmannabreyta hafði jákvæð áhrif á 

skilvirkni liða og það var fjöldi leikmanna í hverju liði sem voru valdir í varnarlið deildarinnar. Þeir 

fundu með fyrrgreindri aðferð skilvirkniskor fyrir 29 NBA lið með gögnum frá 1990-2002 og komust 

að þeirri niðurstöðu að betri þjálfari og áhersla á varnarleik höfðu jákvæð áhrif á skilvirkni liða.  

Hadley, o.fl. (2000) notuðust einnig við framleiðslu leikmanna sem aðföng og sigurhlutfall liða sem 

afurð, til að mæla skilvirkni þjálfara og liða í NFL ruðningsdeildinni. Þeir komust að sömu niðurstöðu 

og Hoefler og Payne varðandi áhrif þjálfara á árangur liða.  

Þrátt fyrir að þessar tvær rannsóknir mæli skilvirkni þjálfara og liða en hér sé fengist við að mæla 

skilvirkni handknattleiksmanna, þá er grunnurinn í aðferðafræðinni hinn sami. Lykilatriði í þessum 

rannsóknum er að búa til slembijaðar sem er notaður til að bera árangur liða eða frammistöðu 

leikmanna saman við. Vert er að hafa í huga hvernig val á aðföngum og afurðum hefur bein áhrif á 

það á hverju er verið að mæla skilvirkni. Þegar frammistaða leikmanna er höfð sem aðföng og 

árangur liðs sem afurð, þá er verið að mæla hversu mikið þjálfari og hans teymi nær útúr viðkomandi 

liði. Ef um er að ræða aðfangamiðað líkan (e. input oriented) þá er sigurhlutfalli (afurð) haldið föstu 

og frammistaða leikmanna (aðföng) lágmörkuð. Með öðrum orðum þarf þjálfarinn að ná sama 

árangri með minna framlagi leikmanna. Ef um er að ræða afurðamiðað líkan (e. output oriented) þá 

er frammistöðu leikmanna (aðföng) haldið fastri og sigurhlutfall liðsins (afurð) hámarkað, þ.e. 

þjálfarinn þarf að ná betra sigurhlutfalli með sama framlagi leikmanna. Athygli slíkra rannsókna 

beinist því ekki að því hversu skilvirkir leikmenn eru, líkt og hér er gert.  

Collier, Johnson, & Ruggiero (2010) birtu í Journal of Sport Economics gagnrýni á þær aðferðir sem 

notuðu framleiðslu leikmanna sem aðföng og sigurhlutfall liða sem afurð í rannsóknum á skilvirkni 

þjálfara og liða. Í þeim rannsóknum er tæknileg skilvirkni liða og þjálfara skilgreind sem fjarlægð 

viðfangsefnisins frá ákveðinni tækni, eða jaðri. Þeir sýndu fram á að slíkar aðferðir gera ekki ráð fyrir 

því að skilvirkni eins liðs, verður fyrir áhrifum af skilvirkni eða óskilvirkni andstæðingsins. Það er þegar 

fjöldi leikja sem lið spila á tímabili er takmarkaður, þá getur aukning í skilvirkni annars liðs, lækkað 

fjölda sigra fyrir önnur lið. Af þessum ástæðum myndast fylgni á milli óskilvirkni liða sem veldur því að 

mat á þjálfurum er bjagað í aðra áttina, sem fer eftir hversu skilvirkur andstæðingurinn er. Þeir sýna 

einnig fram á hvernig jaðarinn er ofmetinn sem leiðir af sér að óskilvirkni er líka ofmetin, því 

fjarlægðin í jaðarinn er orðin lengri. Í grein sinni lögðu þeir til tæknilegar úrbætur á þessu vandamáli.  
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Cooper, o.fl. (2009) notuðu gagnaumgjarðarfræði til að mæla frammistöðu leikmanna í spænsku ACB 

körfuknattleiksdeildinni. Framlag leikmanna í ACB deildinni er venjulega metið með óvísindalegri 

framlagsmælingu sem metur leikmenn út frá frammistöðubreytum (stigaskor, fráköst, stoðsendingar, 

skotnýting o.fl.). Vandamál þessarar aðferðar er að allar breytur eru jafn mikilvægar í útreikningum 

eða m.ö.o. þær hafa allar jafnar vogir. Í rannsókninni er tveggja þrepa útfærsla á vali á vogum kynnt 

til sögunnar. Í fyrsta lagi getur útfærslan leyft vogum að vera breytilegum á milli leikmanna til þess að 

endurspegla mismunandi einkenni þeirra og um leið sýnt fram á styrkleika og veikleika hvers 

leikmanns fyrir sig. Í öðru lagi getur hún sett skilyrði á gildi frammistöðubreytanna, þ.e.a.s. sett 

takmarkanir á vogir sem eru byggðar á sérfræðimati. Það sérfræðimat sem þeir notuðust við var mat 

þjálfara og annarra sérfræðinga.  Þær breytur sem voru til skoðunar voru mismunandi eftir því hvaða 

stöður leikmenn leika, þannig voru leikmenn metnir á misjafnan hátt með tilliti til hlutverka sinna inni 

á vellinum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að aðferðin er frábrugðin ACB 

framlagsmælingunni að því leyti að vogir eru leikmannsmiðaðar og taka þ.a.l. tillit til þess hvaða 

stöðu hver leikmaður leikur ásamt því að vogir frammistöðubreyta eru ekki jafnar. Það vekur einnig 

athygli í niðurstöðum rannsóknarinnar að hægt er að sjá hvað liggur að baki hvers frammistöðumats 

fyrir sig og því er hægt að gera greinarmun á alhliða góðum leikmanni sem vinnur mörg verk vel og 

leikmanni sem hefur náð sömu skilvirkni með því að standa sig verulega vel í fáum verkum inni á 

vellinum en ekkert sérstaklega vel í öðrum verkum. Þessi hluti niðurstaðna rannsóknarinnar sýnir 

hvaða þætti leikmenn þurfa að bæta í sínum leik og einnig hvaða þætti lið geta styrkt, þ.e. hvaða 

eiginleika vantar í liðið.  

Eins og komið hefur fram voru frammistöðubreytur misjafnar eftir því hvaða stöður leikmenn leika. 

Þannig voru frammistöðubreytur t.d. leikstjórnenda ólíkar þeim frammistöðubreytum sem voru 

metnar fyrir miðherja. Slíkt er hugsanlega skynsamlegra fyrir mat á körfuknattleiksmönnum heldur en 

mat á handknattleiksmönnum. Ástæðan fyrir því er sú að handknattleiksmenn skipta meira um 

stöður við liðsfélaga sína en körfuknattleiksmenn gera og einnig eru handknattleiksmenn ekki með 

jafn ólíkt skor, m.t.t. stöðu á vellinum, í mismunandi frammistöðubreytum og körfuknattleiksmenn. Í 

körfuknattleik taka framherjar og miðherjar mun fleiri fráköst en bakverðir og leikstjórnendur, og 

leikstjórnendur eru iðulega með fleiri stoðsendingar og stolna bolta en hinir leikmennirnir. Í 

handknattleik eru frammistöðubreytur ekki jafn fast skilgreindar á stöður leikmanna og því eru þær 

níu frammistöðubreytur sem notast er við í þessari rannsókn (afurðir líkans) mældar fyrir alla 

leikmenn í öllum stöðum.  

Í rannsókn þeirra Cooper og félaga var fengið sérfræðimat til að hafa áhrif á vogir en í þessari 

rannsókn verður mat rannsakandans á frammistöðubreyturnar endurspeglað með vali á 
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fyrirframdreifingu, þar sem stuðst er við bayesíska hugmyndafræði sem er til frekari umfjöllunar 

síðar.  

Fried, Lambrinos og Tyler (2004) notuðu gagnaumgjarðarfræði til að meta frammistöðu golfara sem 

kepptu á PGA, LPGA og SPGA mótaröðunum. Í rannsókninni var skilvirkni mæld út frá tveimur vísum 

1) frammistöðu undir álagi annars vegar og 2) íþróttalegri hæfni hins vegar. Aðföng rannsóknarinnar 

voru mat á frammistöðubreytum leikmanns en afurðin var tekjur leikmanns á hverju móti. Gert er ráð 

fyrir að hver golfari noti íþróttalega hæfni sína til að búa til tekjur og gagnaumgjarðarfræði er notuð 

til að búa til tekjujaðar. Mismunandi vogir eru fengnar á ólíkar frammistöðubreytur með hjálp 

gagnaumgjarðarfræði. Í stuttu máli fær hver ákvörðunareining (golfari) vog sem hámarkar skilvirkni 

hans m.t.t. þeirra skorða sem settar eru fram í líkaninu. Ef nóg er til af aðfangi fyrir 

ákvörðunareininguna fær það aðfang lága vog, en þau aðföng sem eru til af skornum skammti fyrir 

ákvörðunareininguna fá háa vog. Notað er afurðamiðað líkan og markmiðið er að varpa ljósi á að 

andlegur og líkamlegur styrkur getur haft mikið að segja þegar leikið er undir álagi. Til að útskýra 

betur hugmyndina á bakvið skilvirknimælinguna á vísi 1) eru tekjur og frammistöðubreytur tveggja 

leikmanna bornar saman. Frammistöðubreytur þessara tveggja leikmanna mældust svipaðar en 

annar leikmaðurinn var með meira en tvöfalt hærri tekjur en hinn og um leið skilvirkari. Hann er 

skilvirkari vegna þess að hann náði að fá töluvert hærri afurð en hinn, þrátt fyrir að þeir hefðu svipuð 

aðföng. Ástæðan fyrir þessu er sú að tekjuhærri leikmaðurinn spilaði betur undir andlegu álagi þegar 

skotin fóru að verða mikilvægari. Þannig er tæknileg skilvirkni leikmanna mæld með tilliti til andlegu 

hliðar leiksins. Vísirinn sem mælir íþróttalega hæfni 2) leggur saman aðföngin í eina tölu og tekur 

síðan frá áhrif andlegu hliðarinnar sem fengin var með hinum vísinum. Þannig táknar vísir 2) tekjur á 

hvert mót að því gefnu að leikmaður spili óaðfinnanlega undir álagi. Vísarnir tveir gefa af sér nokkuð 

ólíkar niðurstöður. Rannsóknin er áhugaverð og frábrugðin mörgum rannsóknum á skilvirkni 

íþróttamanna að því leyti að hún mælir skilvirkni þeirra út frá andlegu og líkamlegu sjónarmiði.  

Vert er að hafa í huga að golf er einstaklingsíþrótt og því er verið að meta einstaklinga en ekki lið. 

Vandasamt gæti reynst að koma hugmyndum Fried, Lambrinos og Tyler varðandi andlegan styrk yfir á 

handknattleiksmenn þar sem þeir eru hluti af liði. Hins vegar er mögulegt að mæla andlegan styrk og 

aga liða í heild sinni sem yfirleitt er á ábyrgð þjálfara, með rannsóknum á þjálfurum og liðum. Eitt af 

hlutverkum þjálfara er að leikmenn leiki með réttu hugarfari, baráttu og aga og þessir þættir geta að 

hluta til mælt hversu vel þjálfari undirbýr lið sitt andlega. Með meiri baráttu og agaðari leik geta 

leikmenn handknattleiksliða farið að leysa ómæld hlutverk betur af hólmi, eins og t.d. fráköst, 

varnarbrot sem leiða af sér aukaköst og minnka flæði og bit í sóknarleik andstæðings o.s.frv. Með 

þessu er aðföngum, frammistöðubreytum leikmanna sem eru mældar haldið föstum en hugsanlega 

getur afurðin, sigurhlutfall liðs, aukist. Þannig er hugsanlegt að skilvirkni liða aukist vegna aukinnar 



27 
 

áherslu á andlegu hliðina. Þannig gæti andlegur styrkur liða, sem er að stórum hluta á ábyrgð 

þjálfara, verið hluti af skilvirknimælingu á þjálfurum, eins og í rannsóknum Hoefler og Payne, Hadley 

o.fl. Þó má ekki gleyma að andleg áhersla þjálfara á lið sín eru eingöngu brot af því mati hversu 

skilvirkir þjálfarar eru. Aðrir þættir eins og klókindi þjálfarans, leikskipulag, leikmannaval og önnur 

hugmyndafræði eru einnig mikilvægir þættir.    

Koop (2002) bjó til líkan með hjálp slembijaðargreiningar, bayesískra tölfræðiaðferða og MCMC 

hermunar, sem hann notaði til að bera saman leikmenn og mæla skilvirkni þeirra. Rannsókn Koop er 

frábrugðin þeim rannsóknum sem farið hefur verið yfir hér að því leyti að hún einblínir ekki á 

umbreytingu aðfanga í afurðir. Þess í stað er litið á þá leikmenn sem eru bestir í að framleiða 

mismunandi afurðir og með því er hægt að búa til framleiðslumöguleikajaðar sem stendur fyrir hæstu 

mögulegu framleiðslu á afurðum. Þegar búið er að búa til jaðarinn er hægt að bera aðra leikmenn 

saman við hann. Jaðarinn er fengin með útfærslu á slembijaðargreiningu. Þar sem jaðarinn stendur 

fyrir besta viðmið, mun meðalgóður leikmaður lenda innan við hann og vera óskilvirkur. Vogir 

afurðanna eru annaðhvort hafðar jafnar, valdar út frá lögun jaðarsins eða með línulegri 

aðhvarfsgreiningu og fer valið eftir því hvað hentar hverri rannsókn fyrir sig. Koop valdi m.a. að 

framkvæma aðhvarfsgreiningu þar sem háða breyta aðhvarfsgreiningarinnar er sigurhlutfall liðs en 

þær óháðu eru breyturnar sem mæla framleiðslu leikmanna. Hann keyrði einnig líkan þar sem 

vogirnar voru jafnar og líka þar sem þær ráðast af lögun jaðarsins. Þannig gat Koop gefið mismunandi 

breytum mismunandi vægi í mælingunni, þar sem breyturnar kunna að vera mismikilvægar. Bayesísk 

tölfræðiaðferð er notuð þar sem rannsakandinn setur fram sínar fyrirfram hugmyndir með vali á 

fyrirframdreifingum (e. prior distribution). Í rannsókn sinni valdi Koop veikar fyrirframdreifingar á 

afurðir líkansins (sjá kafla 5.1). Loks er dregin eftirá ályktun með hjálp Markov Chain Monte Carlo 

hermunar. Meira af bayesískri tölfræði,  fyrirframdreifingu, eftirádreifingu og hermun í kafla 5.  

Það líkan sem er notað í þessari rannsókn styðst að nokkru leyti við líkanið sem Koop notaði við 

skilvirknimælingu á hafnaboltamönnum. Ástæðan fyrir því að líkanið er valið er m.a. sú að það hentar 

vel í að meta skilvirkni leikmanna með tilliti til margra afurða og einnig þegar að gögn um aðföng eru 

ekki auðfáanleg. Skilvirknimælingin felur ekki í sér umbreytingu úr aðföngum yfir í afurðir eins og 

venjulega tíðkast heldur er hún fengin með samanburði á afurðum leikmanna við þá leikmenn sem 

skora hæst í hverri afurð fyrir sig (þeir leikmenn sem mynda framleiðslumöguleikajaðarinn). Eins og 

fram hefur komið byggir líkanið á slembijaðargreiningu og því er tæknileg skilvirkni leikmanns fundin 

með sömu aðferð og lýst var í kafla 3.2. Farið verður ítarlega yfir líkanið í kafla 4 og 

fyrirframdreifingar fyrir afurðir og sýnidæmi fyrir hermun líkans verður framkvæmt í kafla 5.  
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4   Rannsóknaraðferð og líkan 

Í eftirfarandi kafla er líkan rannsóknarinnar skilgreint. Líkanið er útfærsla á líkani Fernandez, Koop & 

Steel (2000) sem Koop studdist við í rannsókn sinni á hafnaboltaleikmönnum sem farið var yfir í kafla 

3.3. Í kaflanum verða lykiljöfnur settar fram ásamt því að nánar verður farið í skilvirknimælingu út frá 

jaðrinum. Sýnt er hvernig slembijaðargreining nýtist við lausn vandamálsins og samlagningarstuðull 

afurða (e. output aggregator), hér eftir SSA, er einnig tekinn til skoðunar. Loks verður farið yfir 

aðferðir við vogun afurða og hvaða áhrif þær aðferðir kunna að hafa á skilvirknimælinguna.  

 

4.1. Markmið og tilgangur líkans 

Eins og áður segir er tilgangur líkansins að mæla skilvirkni hvers leikmanns út frá besta viðmiði sem 

sett er af öðrum leikmönnum  úr sama úrtaki. Leikmenn sem skilgreina besta viðmið skilgreina um 

leið jaðar sem lýsir mögulegum framleiðslusamsetningum á mismunandi afurðum. Til að búa til 

jaðarinn er notast við slembijaðargreiningu og til að taka tillit til allra afurðanna níu er SSA 

skilgreindur.  

Til að fá skilning á grunnhugmynd líkansins skulum við hugsa okkur að handknattleiksmenn framleiði 

tvær afurðir, mörk og stoðsendingar. Afurðir sex ímyndaðra leikmanna eru gefnar á mynd 4.1. og þeir 

eru merktir með punktum (1),...,(6). Ef við skoðum punktana þá virðist vera val á milli þess að skora 

mörk eða gefa stoðsendingu.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.1: Samanburður leikmanna við besta viðmið.  

Heimild: (Koop, 2002). 
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Leikmenn (1), (2) og (3) skora fá mörk en gefa margar stoðsendingar á meðan leikmenn (4), (5) og (6) 

skora fleiri mörk og gefa færri stoðsendingar. Það sem líkanið gerir, með hjálp tölfræðiaðferða, er að 

meta jaðar af bestu samsetningum marka og stoðsendinga og eins og sjá má hafa leikmenn (1), (2), 

(5) og (6) mikil áhrif á myndun jaðarsins. Ef leikmaður (1) er borinn saman við (6) getur það talist 

tilgangslaus samanburður, því í raun er enginn betri en þessir leikmenn í að gera það sem þeir 

sérhæfa sig í. Hins vegar er hægt að bera leikmann (4) saman við leikmenn (5) og (6) þar sem þessir 

leikmenn eru allir með svipaða framleiðslu. Eins má bera saman leikmann (3) við leikmenn (1) og (2). 

Til að meta hversu skilvirkir leikmenn (3) og (4) eru, er notast við fjarlægðarföll. Frammistaða 

leikmanns (4) er því metin sem O(4)/OA og það sama er gert fyrir leikmann (3), O(3)/OB, nánar er 

farið í slíkt mat í kafla 4.2. Mikilvægt er að hafa í huga að leikmenn eru bornir saman við jaðar sem er 

myndaður af bestu sambærilegu leikmönnum eða m.ö.o. eru leikmenn bornir saman við þá leikmenn 

sem eru með svipaða framleiðslu og þeir sjálfir. Þannig eru leikmenn sem sérhæfa sig í markaskorun 

bornir saman við þá sem eru bestir í því að skora mörk. Vert er að taka það fram að mynd 4.1. er 

ímyndað og takmarkað dæmi sem hefur eingöngu þann tilgang að útskýra grunnhugmynd líkansins. Í 

raunveruleikanum og einnig í þessari rannsókn eru fleiri en tvær afurðir til skoðunar, nánar verður 

fjallað um útfærslu líkansins m.t.t. margra afurða í kafla 4.2. Þrátt fyrir að dæmið sem tekið var sé 

takmarkað þá helst sama hugmynd, að frammistaða bestu leikmanna fyrir gefna samsetningu afurða 

skilgreinir framleiðslumöguleikajaðarinn og aðrir leikmenn með svipaða samsetningu afurða eru 

bornir saman við hann. Það sýnidæmi fyrir hermun líkans sem framkvæmt er í kafla 5.2.3 er eins og 

það dæmi sem hér var tekið að því leyti að framleiðsla handknattleiksmanna er metið út frá sömu 

tveimur framleiðsluþáttunum.  

Ef við lítum á vandamálið sem einþátta (e. univariate) til að byrja með þá skilgreinum við vigur sem 

inniheldur skýribreytur  , fyrir afurð  . 

                                                                                                                                                                  (4.1) 

Fallið      endurspeglar þá besta viðmið og leikmenn skortir yfirleitt uppá að ná því. Látum stikann 

tákna þann skort, þar sem      . Fótskrift,            , er bætt við hverja breytu, sem 

táknar þá hvern leikmann fyrir sig. Þá lítur líkanið svona út 

               

eða, umskrifað sem 

   
  

     
 

(4.2) 
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þar sem    mælir skilvirkni einstaklings  . Stikan    má því túlka með fjarlægðarföllum eins og gert var 

með mynd 4.1., þ.e.    er mæling frammistöðu leikmanns   borið saman við bestu leikmenn með 

svipaðar afurðasamsetningar og hann (leikmaður   framleiðir         % af því sem svipaðir 

leikmenn framleiða). Tölfræðilíkan er loks fengið með því að bæta við leifarlið, sem er yfirleitt gert 

ráð fyrir að sé normaldreifður, ákveðið er fallform fyrir      og loks dreifing fyrir   .  

Þar sem ritgerðin gengur út á að mæla skilvirkni handknattleiksmanna sem framleiða margar afurðir, 

þá þarf að útvíkka líkanið í samræmi við það. Þá kemur SSA,  ,aftur til sögunnar og líkanið mun þá 

líta svona út fyrir margar afurðir. 

                  

eða, umskrifað sem 

   
     

     
 

SSA er lykilþáttur í skilvirknimælingunni, þar sem markmiðið er að mæla fleiri en eina afurð, til að 

gefa heildarmynd á getu hvers leikmanns fyrir sig (Koop, 2002).  

Þó að hér hafi verið lýst að hluta til það sem líkaninu er ætlað að gera, þá er þetta einfölduð mynd af 

því. Næst á dagskrá er að skilgreina líkanið og fara betur yfir SSA, hugmyndin um jaðarinn verður 

einnig skilgreind nánar ásamt því að hluti slembijaðargreiningar af líkaninu verður tekinn fyrir.  

 

4.2. Líkan 

Líkanið gerir ráð fyrir NxT athugunum sem samsvarar afurðum fyrir N mismunandi leikmenn yfir T 

tímabil. Afurð leikmanns  ,             á tíma  ,            er í p-vídd og er gefin með 

afurðavigrinum 

                               
 

                                                                                                             (4.4) 

Næsta skref er að útvíkka líkanið okkar úr því að gera ráð fyrir einni afurð yfir í margar afurðir. Þetta 

er gert með umbreytingu á vigrinum hér að ofan yfir í 

                                                                                                        

þar sem vog α, sem er margfölduð við afurð  , tekur gildi á bilinu        fyrir öll           og 

einnig gildir að     
 
       með    , þ.e þegar allar vogir eru lagðar saman hafa þær summuna  . 

(4.5) 

(4.3) 
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Fastinn q er notaður til að lýsa teygni umbreytingarinnar. Markmiðið með jöfnu 4.5 er að skilgreina 

umbreytingu sem kemur okkur úr margvíða afurðavigrinum        yfir í einvíðu stærðina       . Hægt 

er að nota jöfnuna til að teikna jafnframleiðsluferla. Tökum dæmi, ef við gerum ráð fyrir að  

p = 2 (þ.e. tvær afurðir) þá sýnir mynd 4.2 okkur samsetningu tveggja afurða sem eru tæknilega 

jafngildar (þ.e. með sama gildi af       ), fyrir mismunandi gildi af α1 og q.   

 

 

Myndin sýnir jafnframleiðsluferla tveggja afurða. Hallatala í hverjum punkti fyrir sig á viðkomandi ferli 

lýsir því hversu miklu þarf að fórna af einni afurð fyrir aðra, að því gefnu að framleiðsla haldist jöfn. 

Því lengra sem ferlarnir færast fjær núllpunkti myndarinnar (því þéttari sem punktalínurnar verða), 

því hærra gildi tekur q. Beina línan hefur q = 1, svo koma q = 2, q = 4 og q = . Allir ferlarnir á bæði a) 

og b) hluta myndarinnar samsvara   = 1 en α1 = 1/2 á mynd a) og α1 = 1/3 á hluta b).  

Ástæðan fyrir því að við notum jöfnu 4.5 til að færa okkur úr margvíða afurðavigrinum        yfir í 

einvíðu stærðina        er sú að þá getum við fundið skilvirkni leikmanna eins og við værum með 

einnar afurðar líkan. Ef við segjum að        sé SSA þá skilgreinum við                     og komum 

umbreyttu afurðunum fyrir í NT-víddar vigur 

                                                                                                                                            (4.6) 

og keyrum δ í eftirfarandi slembijaðarlíkan 

                                                                                                                                                     (4.7) 

Í jöfnu 4.7 má hugsa                           sem NT x k fylki af skýribreytum (e. regressors), þar 

sem           er fall af aðföngum        í k-vídd sem samsvara leikmanni  ,           á tíma  , 

Mynd 4.2: Lögun jafnframleiðsluferla út frá því gildi sem stikinn q tekur.  
Heimild: Fernandez, o.fl. (2000). 
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         . Val á dreifingu fyrir   skilgreinir framleiðslujaðarinn. Vigur fyrir 

aðhvarfsgreiningarstuðla er gefinn með   ϵ B  k. Tæknileg óskilvirkni er fengin með þeirri 

staðreynd að leikmenn liggja neðan við framleiðslumöguleikajaðarinn sem leiðir af sér vigur af 

óskilvirkni sem táknaður er með       ϵ   
 , þar sem   er N vigur af einstökum áhrifum  

              . NTxN fylkið D er valið til að fá einstöku áhrifin í vigrinum   til að passa við 

viðeigandi leikmenn. Með mismunandi vali á fylkinu D getum við gert ráð fyrir mismunandi 

uppbyggingu á óskilvirknivigrinum  . Með því að setja D   INT er fengin óskilvirkni fyrir viðeigandi 

leikmann á mismunandi tíma. Með því að setja D   IN⊗ɩT, þar sem ɩT er T-víddar vigur af ásum og ⊗ 

táknar Kronecker margfeldi3 fæst óskilvirkni fyrir viðeigandi leikmann sem er föst yfir tíma. Í þessari 

greiningu er gert ráð fyrir síðari kostinum þegar kemur að vali á D. Síðari valkosturinn á NTxN fylkinu 

D má sjá hér að neðan.  

 

Ef við víkjum aftur að    þá er mjög mikilvægt fyrir greininguna að hafa þá stærð vegna þess að hún 

mælir frávik leikmanns   frá besta viðmiði og tengist þannig skilvirkni á mjög afgerandi hátt. Sú 

forsenda að geta leikmanns sé föst til skamms tíma litið gefur til kynna að    sé föst yfir tíma. Fyrir 

stikann    höfum við eftirfarandi gamma dreifingu með meðaltali a/b og staðalfráviki a/b2.  

                  

 

   

       

Þar sem við erum að vinna með δ sem var skilgreint sem logarithiminn af SSA, er skilvirkni sem 

samsvarar leikmanni   á tíma   skilgreind sem    (       ).  

Á mynd 4.3 má sjá hvernig við skilgreinum skilvirkni þar sem við höfum tvær afurðir og α1 = ½, þ.e. 

afurðirnar hafa jafna vog. Mynd 4.3 lýsir jafnframleiðsluferlum, fyrir ákveðið stig aðfanga x0, fyrir tvö 

gildi af q. Innri ferillinn á við þegar q = 1,5 en sá ytri þegar q = 5. Hugsum okkur leikmann sem 

framleiðir afurðir og lendir í punktinum A. Ef við höfum q = 1,5 getum við notað 

jafnframleiðsluferilinn (punktalínuna) sem fer í gegnum punkt A og skilvirknin er því gefin með 

einhverju gildi af   á ferlinum deilt með því gildi sem er á ferlinum sem samsvarar jaðrinum. Því er 

hægt að mæla skilvirkni hvar sem er á jafnframleiðsluferlunum. Ef við gerum það sama þegar q = 5 þá 

gildir ytri ferillinn. Fjarlægðarföll afurðanna er hægt að sjá myndrænt á mynd 4.3 með geislanum sem 

                                                           
 
3
 Kronecker margfeldi er aðgerð í fylkjareikningi þar sem fylki af mismunandi stærð eru margfölduð saman og 

nýtt fylki af nýrri stærð fengið út (Laub, 2005).   
 

(4.8) 
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byrjar í núllpunkti og mælir tæknilega skilvirkni sem er gefin með hlutfallinu OA/OF (sem er jafnt og 

OB/OD) fyrir q = 1,5 og með OA/OE (sem er jafn og OC/OD) fyrir q = 5.  

 

 

Mynd 4.3 gefur því til kynna að jafna 4.5 veldur röðun á punktum í p-víddar framleiðslurými m.t.t. 

gildanna á  . Þegar þessari röðun er lokið getum við notað einþátta slembijaðarlíkanið sem er gefið 

með jöfnu 4.7. Mikilvægt er að átta sig á að jaðarinn fæst ekki beint út frá jöfnu 4.7, heldur þarf að 

meta hann út frá gögnunum. Þetta leiðir af sér tvíhliða leifarlið ε. Við gerum ráð fyrir að ε fylgi NT-

víddar normaldreifingu með meðaltali núll og skilgreinum svo fylgnifylki (e. covariance matrix). Til 

viðbótar gerum við ráð fyrir skölunarstuðli σЄR+. Þá höfum við eftirfarandi normaldreifða þéttifall 

fyrir δ (að gefnum  ,  , σ): 

              
                                                                                                                       (4.9) 

Jafna 4.7 lýsir slembijaðarlíkani sem gerir ráð fyrir mörgum afurðum ásamt því að ná utan um 

hugmyndina um jaðarinn og óskilvirkni þegar um margar afurðir er að ræða. En þar sem við ætlum að 

mæla margar breytur, þá er jafna 4.9 ekki nóg til að skilgreina úrtaksþéttleika fyrir        og draga 

þannig ályktun eftirá, þar sem hún samsvarar NT óháðum endurtekningum út frá einþátta (í stað 

margþátta) dreifingu. Með öðrum orðum þá gefur jafna 4.9 okkur einungis sennileikafall fyrir δ, en 

ekki fyrir          hvers leikmanns. Þar af leiðandi getur jafna 4.7 ekki gefið okkur sennileikafall fyrir  

p > 1 (fleiri en eina afurð). Til að leysa þennan vanda skilgreinum við 

Mynd 4.3: Mæling á skilvirkni með fjarlægðarföllum. 
Heimild: Fernandez, o.fl. (2000). 
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sem hægt er að túlka sem framlag hverrar afurðar til heildarinnar, að gefnum vogum αj. Nánari 

yfirferð á jöfnunni er í kafla 4.3.3. Þar sem            
 
   , þá færir jafna 4.10 okkur auka (p-1) vídd 

sem er nauðsynleg til að fá gilt þéttifall fyrir afurðir p. Þar sem             , er skynsamlegt að 

flokka þessa hluti sem                              og gera ráð fyrir óháðu úrtaki út frá 

               
   

                                                                                                                                   (4.11) 

þar sem             og   
   

           gefur þéttifall af (p-1)-víddar Dirichlet dreifingu4 með 

stikavigurinn s. Nú skilgreinum við   sem NT x p fylki sem inniheldur gögn um allar afurðir fyrir alla 

leikmenn á öllum tímum. Jöfnur 4.9 og 4.11 leiða af sér eftirfarandi úrtaksþéttleika fyrir  . 

            

þar sem        ,          og         . Fyrstu tveir þættir jöfnunnar koma beint frá jöfnum 

4.9 og 4.11 en lokaþáttur jöfnu 4.12 er jacobi-afleiða (Fernandez, Koop & Steel, 2000).  

Til að hægt sé að draga bayesíska ályktun (e. Bayesian inference) þarf að velja viðeigandi 

fyrirframdreifingu á stika í jöfnu 4.12 og bæta við sennileikafall hennar. Velja þarf fyrirframdreifingu á 

eftirfarandi stika  , z, σ, α, q, og s. Þetta val fer fram í viðauka 3.  

Sennileikaafallið í jöfnu 4.12 ásamt fyrirframdreifingunum skilgreina bayesískt líkan eða sameiginlega 

dreifingu athugana og stika. Eftirá túlkun er byggð á skilyrtri líkindadreifingu stikanna að gefnum 

athugunum líkansins. Þar sem sú eftirádreifing er ekki fræðilega meðfærileg er notast við MCMC 

hermun til að fá niðustöðurnar. Þetta er sýnt í viðauka 4. Fjallað er nánar um fyrirframdreifingar og 

hermun í kafla 5. 

 

 

 

                                                           
4
 Dirichlet dreifing er samfelld margvíð líkindadreifing og má segja að hún sé margvíða útgáfan af Beta 

dreifingunni. Dirichlet dreifingin er nokkuð sveigjanleg og er oft notuð til að meta stika sem hafa summuna 1 
(Frigyik, Kapila, Gupta, 2010). 

(4.12) 

(4.10) 
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4.3. Vogun afurða 

Eitt af lykilatriðum rannsóknarinnar er að athuga mikilvægi hverrar afurðar fyrir sig þegar kemur að 

því að vega afurðir. Með aðferðum hagfræðinnar er hægt að gefa hverri afurð vægi í réttu hlutfalli við 

verð sitt en það er ekki möguleiki í þessari rannsókn þar sem afurðir handknattleiksmanna eru ekki 

verðlagðar. Þrátt fyrir það er hægt að vega þær en ekki með jafn afgerandi og beinum hætti og gert 

er með verðum. Nú verður farið yfir þrjár aðferðir sem allar eiga það sameiginlegt að vega afurðir 

rannsóknarinnar.  

 

4.3.1. Jafnar vogir 

Fyrsta aðferðin setur jafnar vogir á afurðir, þ.e. afurðir eru jafn mikilvægar í mælingu á skilvirkni 

leikmanna. Í tilfelli jafnra voga eru stikarnir q og α þekktir og er q = 1 og vog    = 1/9, fyrir   = 1,...,N 

(Koop, 2002). Beiting þessarar aðferðar gefur til kynna að það sé jafn áhrifaríkt fyrir skilvirkni 

leikmanns að t.d. skora eitt mark og að fiska eitt víti. Ef hugað er að því að vítanýting á síðustu 

tveimur Evrópumótum hefur verið rétt tæplega 74%, er þá hægt að halda því fram að fiskað víti sé 

jafn áhrifaríkt og skorað mark? Hvaða vog ætti afurðin stolnir boltar þá að fá miðað við mörk og 

fiskuð víti? Þegar líkan inniheldur níu afurðir og upplýsingar um verð þeirra eru ófáanlegar, getur 

reynst erfitt að vega þær skynsamlega á einfaldan hátt. Því er freistandi að grípa til aðgerða þar sem 

ákveðin aðferðafræði er nýtt til að vega afurðir. Dæmi um slíkar aðferðir verða ræddar í næstu 

tveimur undirköflum. Þær aðferðir glíma hins vegar við það vandamál að þær gefa afurðum vogir sem 

eru ekki endilega í réttu hlutfalli við mikilvægi þeirra. Því mætti færa rök fyrir því að einn af 

styrkleikum þeirrar aðferðar að vega allar afurðir jafnt sé einfaldleiki aðferðarinnar.  

Þegar afurðir eru vegnar jafnt er vert að veita því athygli að q = 1. Stikinn q lýsir teygni 

jafnframleiðsluferilsins (sjá mynd 4.2) og þegar q tekur gildið 1 er jafnframleiðsluferillinn ósveigður, 

þ.e. bein lína frá y-ás niður á x-ás. Stikinn lýsir hvaða afleiðingar það hefur að skipta afurð út fyrir 

aðra(r),  eða trade-off á milli afurða, m.t.t. þess að framleiðsla haldist föst eftir skiptin. Þegar q > 1 

leiðir það af sér neikvæða skiptingu, þ.e. aukning einnar afurðar þýðir lækkun í a.m.k. einni af hinum 

afurðunum. Þegar q = 1 eru jaðaráhrif skiptanna þau sömu óháð því hversu mikið er búið að skipta 

þeim, því hallatala ferilsins er föst. Með öðrum orðum lýsir hallatala í punktum ferilsins því hversu 

miklu þarf að fórna af einni afurð fyrir aðra, í hverjum punkti ferilsins fyrir sig, til að halda framleiðslu 

fastri. Mikilvægt er að hafa í huga að framleiðsla er sú sama í öllum punktum á ferlinum þrátt fyrir 

mismunandi samsetningar afurða.  
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4.3.2. Vogun með línulegri aðhvarfsgreiningu 

Líkt og í aðferðinni þar sem vogir eru jafnar eru stikarnir q og α þekktir og er q = 1 en vogir α eru 

fundnar út frá línulegri aðhvarfsgreiningu. Með því að framkvæma línulega aðhvarfsgreiningu með 

venjulegri aðferð minnstu kvaðrata (e. ordinary least squares) eða OLS er reynt að finna út hversu 

mikil áhrif hver afurð hefur á sigurhlutfall liðs. Það er gert með því að setja sigurhlutfall liðs sem háða 

breytu aðhvarfsgreiningarinnar en afurðir leikmanna eru settar sem óháðar breytur eða skýribreytur 

(Koop, 2002). Stuðlar  afurðanna (  ) úr aðhvarfsgreiningunni eiga síðan að segja til um framlag 

hverrar afurðar til sigurhlutfallsins og eru þannig notaðir sem vogir.  

Eins og kom fram í kafla 2.2 þar sem gagnasafnið var til umfjöllunar er ekki mögulegt að fá mælingar 

á frammistöðubreytum leikmanna fyrir hvern einstakan leik heldur eru mælingarnar uppsafnaðar 

fyrir hvert mót í heild sinni. Með því eru leikmenn innan sama liðs allir með sama sigurhlutfall, þ.e. 

háða breytan í aðhvarfsgreiningunni er eins fyrir þá alla. Þar sem leikmenn í sama liði leika ekki allir 

sömu leikina á mótum, hvort sem það er sökum meiðsla eða vegna ákvörðunar þjálfara, þá leiðir það 

af sér að leikmenn innan sama liðs fá ólík sigurhlutföll vegna ólíkrar þátttöku í leikjum. Þegar gögn eru 

fáanleg um einstaka leiki í stað uppsafnaðra leikja, þá verður samband háðu breytunnar við þær 

óháðu nákvæmara. Þar sem mælingar á afurðum leikmanna úr einstökum leikjum standa ekki til boða 

hér þá eru niðurstöður aðhvarfsgreiningar ekki nægilega áreiðanlegar til að hægt sé að notast við 

þær við vogun afurða. Þrátt fyrir að niðurstöðum aðhvarfsgreiningar beri að taka með fyrirvara 

verður farið hér yfir undirstöðuatriði og helstu jöfnur aðferðarinnar.  

Tilgangur aðhvarfsgreiningar er að taka jöfnu 4.13 og nota gagnasafn til að búa til áætlaða jöfnu 4.14. 

                                                                                                                                                     (4.13) 

                                                                                                                                                            (4.14) 

Í jöfnu 4.14 stendur „hatturinn“ fyrir mat. Tilgangur mats er að fá töluleg gildi á stuðla jöfnunnar út 

frá upplýsingum úr gögnum. Sú aðferð sem er mest notuð við slíka áætlun nefnist aðferð minnstu 

kvaðrata eða aðhvarfsgreining. Í þeirri aðferð gefur jafna 4.13 til kynna að  , háða breytan, sé 

línulegt fall af óháðum breytum  . Fastinn  0 gefur til kynna hvað gildið á   er þegar   er jafnt núlli. 

Stuðullinn  1 er hallatölustuðull sem gefur til kynna um hversu mikið   mun breytast þegar    eykst 

um eina einingu. Í þessari rannsókn er háða breytan,  , sigurhlutfall liðs en óháðu breyturnar eru 

afurðir leikmanna og eru því níu talsins. Tilgangurinn er að athuga hvort óháðu breyturnar hafi áhrif á 

háðu breytuna og hvernig áhrif þær kunna að hafa.  

Lykilatriði í aðferðinni er villuliðurinn (e. error term)    í jöfnu 4.13 sem er vert að skoða nánar. Þrátt 

fyrir að óháðar breytur valdi frávikum í háðu breytunni eru þær ekki einu sökudólgarnir fyrir 
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frávikunum. Jafnvel þó að bætt sé við fleiri óháðum breytum munu vera frávik áfram í háðu breytunni 

sem ekki er hægt að útskýra með líkaninu. Þessi frávik geta komið t.d. vegna villa í mælingum, 

gloppum í gagnasafni, röngu fallformi breyta eða einfaldlega vegna óútskýranlegra og 

tilviljunarkenndra þátta. Tilgangur villuliðarins    í líkaninu er að gera ráð fyrir slíkum þáttum.  

Aðferðin gengur þannig fyrir sig að fræðilega jafnan 4.13 er metin út frá upplýsingum í gögnum og 

fengin er áætluð jafna 4.14, þar sem töluleg gildi eru fengin á stuðla jöfnunnar. Þannig eru    

stuðlarnir besta mat aðferðarinnar á hinum sönnu gildum fyrir stuðlana. Eins er    besta mat 

aðferðinnar á hinu sanna gildi á  . Munurinn á metnu háðu breytunni    og sönnu háðu 

breytunni ( ), er skilgreindur með leifarliðnum    (sjá jöfnu 4.15). Algengt er að leifarliðnum sé ruglað 

saman við villuliðinn. Til að forðast það er hægt sér að hugsa leifarliðinn    sem mat á villuliðnum   , 

alveg eins og    er mat á  .  

                                                                                                                                             (4.15) 

Því lægri sem    er því betra er líkanið okkar eða m.ö.o. því betra er mat okkar á hinu sanna gildi. 

Markmið aðferðarinnar er því að fá það mat á   stuðlana sem lágmarkar summu leifarliða í öðru 

veldi5. Ástæðan fyrir því að summan er hafin upp í annað veldi er einfaldlega sú að frávikin eru 

annaðhvort jávæðar eða neikvæðar stærðir (summa allra leifarliðanna er jafnt og núll) en eftir að 

leifarliðir eru hafðir upp í annað veldi verða neikvæðu stærðirnar einungis jákvæðar.  

 

      
             

 

   

  

 

sem er samsvarandi því að  

 

             
 

 

   

             

Nú hefur verið farið yfir nokkra grunnþætti í venjulegri aðferð minnstu kvaðrata fyrir einþátta líkön. 

Hins vegar er algengara að meta margþátta líkön (sjá jöfnu 4.18) eins og gert er í þessari rannsókn. 

Munurinn á einþátta og margþátta líkönum er sá að í einþátta líkönum er ein óháð breyta metin en í 

                                                           
5
 Sjá Studenmund (2010) fyrir nánari útreikninga á   sem lágmarka summu leifarliða í öðru veldi.  

(4.16) 

(4.17) 
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margþátta eru þær fleiri en ein. Í þessari rannsókn eru óháðu breyturnar níu talsins. Aðalmunurinn á 

þessum líkönum er túlkun á stuðlum, þ.e. hvaða áhrif stuðlar   hafa á háðu breytuna.  

                                                                                                             (4.18) 

Margþátta aðhvarfsgreiningarstuðullinn    gefur til kynna væntanlega breytingu á háðu 

breytunni þegar    er aukið um eina einingu, að því gefnu að fastanum og öðrum óháðum 

breytum sé haldið föstum.  

Til að athuga hversu gott aðhvarfsgreiningarlíkan er og hversu vel líkanið mátast við gögnin er notast 

við stuðulinn   . Á íslensku kallast sá stuðull,   , skýringarhlutfall og það segir til um hve stóran 

hluta af heildarbreytileika í háðu breytunni ( ) tekst að skýra með líkaninu.    tekur gildi  á bilinu 0 til 

1 og því hærra gildi sem er á stuðlinum því betra er líkanið. Algengara er hins vegar að skoða leiðrétt 

   (e. adjusted R-squared), táknað    . Þegar notast er við margþátta líkan getur    átt það til að vera 

of hátt þar sem frígráður líkansins hafa aukist og þess vegna er algengara að skoða      í margþátta 

líkönum sem tekur tillit til fjölda frígráða líkansins (Studenmund, 2010).  

Vogir afurða eru fundnar út frá hlutfallslegu mati á stuðlum   . Með hlutfallslegu mati er átt við hvað 

hver stuðull er stórt hlutfall af summu stuðlanna. Aðhvarfsgreiningarlíkanið verður sett upp þannig 

að sigurhlutfall liðs er háða breytan ( ) og frammistöðubreytur leikmanna eru óháðar breytur ( ). Til 

að geta keyrt aðhvarfsgreininguna þarf að skilgreina sigurhlutfall liðs og reikna það út fyrir hvert lið 

fyrir bæði mótin 2010 og 2012. Eins og komið hefur fram inniheldur gagnasafn uppsafnaðar mælingar 

á frammistöðubreytum leikmanna fyrir hvert mót og því fá leikmenn úr sama liði sama sigurhlutfall. 

Þetta leiðir af sér að niðurstöðum aðhvarfsgreiningar beri að taka með fyrirvara. Sigurhlutfall liðs er 

skilgreint með jöfnu 4.19. 

    
            
            

                                                                                                                                        (4.19) 

Þar stendur λ fyrir sigurhlutfall liðs, S er fjölda sigra, J er fjölda jafntefla og T er fjölda tapa. Í 

handknattleik fást tvö stig fyrir sigur, eitt fyrir jafntefli og ekkert fyrir tap. Í teljara formúlunnar er því 

fundið út hvað lið náði í mörg stig en í nefnaranum er reiknað út hversu mörg stig voru í boði fyrir 

mót, þ.e. hversu mörg stig lið hefði getað náð ef það hefði unnið alla leiki sína. Þannig mælir 

formúlan hlutfallslegan árangur liða og hún mælir þann árangur fyrir bæði Evrópumótið 2010 og 

2012. Í töflum 4.1 og 4.2 má sjá sigurhlutfall þeirra liða sem tóku þátt á bæði Evrópumótinu 2010 og 

2012. Í efri hluta taflanna eru þau lið sem voru með sjö bestu sigurhlutföllin en í neðri hluta þeirra 

eru lakari liðin.  
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Landslið Frakkland Króatía Pólland Danmörk Ísland Spánn Noregur 

Sigurhlutfall 87,50% 81,25% 75,00% 71,43% 68,75% 64,29% 50,00% 

Landslið Tékkland Slóvenía Þýskaland Rússland Serbía Ungverjaland Svíþjóð 

Sigurhlutfall 41,67% 33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 

 

 

 

Landslið Danmörk Króatía Spánn Serbía Pólland Frakkland Ísland 

Sigurhlutfall 75,00% 68,75% 68,75% 62,50% 58,33% 41,67% 41,67% 

Landslið Þýskaland Ungverjaland Noregur Slóvenía Svíþjóð Tékkland Rússland 

Sigurhlutfall 41,67% 41,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 16,67% 

 

 

 

Stuðlamat aðhvarfsgreiningarinnar er sýnt í töflu 4.3 en nákvæmari niðurstöður hennar má nálgast í 

Viðauka 1.  

Afurð     -stuðull  Vog P-gildi   

Goals 0,00465513 0,02 0,0049 *** 
Shot Eff (%) -0,151956 0,69 0,029 ** 

Assists -0,00185388 0,01 0,5597  

FreeTh Ach 0,00685319 0,03 0,1325  
Turnovers 0,00218827 0,01 0,617  

Two mins susp -0,00948288 0,04 0,0797 * 

Steals 0,0137876 0,06 0,1162  
Blocks 0,00456861 0,02 0,4387  

FreeTh Cons 0,0241499 0,11 0,0045 *** 

 

 

Í töflu 4.3 má sjá stuðlamat skýribreyta (afurða) aðhvarfsgreiningarinnar, hlutfallslega vog hverrar 

afurðar ásamt p-gildi og marktækni afurða. Vogir afurða í töflunni eru fengnar með því að finna 

hlutfall hvers  -stuðuls af summu allra stuðlanna. Lengst til hægri í töflu 4.3 eru stjörnur sem segja til 

um marktækni stuðlanna byggt á p-gildi. Það skal tekið fram að stuðlamat er ekki áreiðanlegt vegna 

fyrrgreinda takmarkana í gagnasafni. Því er eini tilgangur töflu 4.3 að sýna hvernig aðhvarfsgreining 

getur nýst við stuðlamat og þ.a.l. vogun afurða.  

 

Tafla 4.1: Sigurhlutfall landsliða sem léku á Evrópumótinu í 
handknattleik í Austurríki árið 2010. 

Tafla 4.2: Sigurhlutfall landsliða sem léku á Evrópumótinu í 
handknattleik í Serbíu árið 2012. 

Tafla 4.3: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar þar sem háða breytan er sigurhlutfall. 
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    líkansins er um 0.11, þannig að þetta líkan er að útskýra um 1/9 af heildarbreytileikanum á 

sigurhlutfalli. Hægt er að sjá ítarlegri niðurstöður aðhvarfsgreiningar í viðauka 1.  

 

4.3.3. Vogun út frá lögun framleiðslumöguleikajaðars 

Í fyrri vogunaraðferðum sem hafa verið kynntar hafa stikarnir α og q verið þekktir en þegar vogir eru 

fengnar út frá lögun jaðarsins eru þessir stikar metnir út frá gögnunum. Til að átta sig á þessari 

vogunaraðferð er gott að skoða jöfnu 4.10 og átta sig á því hvað hún gerir. Jafna 4.10 gefur til kynna 

hvert framlag hverrar afurðar er til heildarinnar, eða að          sé hlutfall af samanlögðum afurðum 

sem afurð  , fyrir leikmann   á tíma  , fær. Í rannsókn sinni setti Koop (2002) upp súlurit af          með 

því að setja upp skilyrtu líkurnar                  fyrir allar afurðir og sýndi þannig myndrænt hvaða 

vog hver afurð fékk. Vogirnar endurspegla bæði lögun framleiðslumöguleikajaðarsins og raungildi 

hverrar afurðar fyrir sig. Helsta einkenni þessarar vogunaraðferðar er að leikmenn eru metnir út frá 

þeim leikmönnum sem hafa svipaða framleiðslu og þeir eða m.ö.o. eru leikmenn bornir saman við 

bestu leikmenn sem hafa svipaða eiginleika og þeir. Þessu hafa fyrri vogunaraðferðir sem fjallað hefur 

verið um ekki gert ráð fyrir. Þær meta leikmenn ekki út frá leikmönnum með svipaða framleiðslu. Þeir 

sem hafa litla trú á því að fá vogir á afurðir handknattleiksmanna út frá aðhvarfsgreiningu gætu 

hugsanlega sæst á að vega afurðir út frá          því sú aðferð ákveður hvaða leikmenn eru 

sambærilegir og um leið hvaða leikmenn á að bera saman.  

Eins og kom fram í kafla 3 er ekki talið skynsamlegt í rannsókn á handknattleiksmönnum að leikmenn 

séu bornir saman m.t.t. hvaða stöðu þeir spila, líkt og gert var í rannsókn Cooper, o.fl. (2009). Þannig 

verður samanburður leikmanna ekki skilgreindur út frá því hvaða stöðu þeir leika heldur út frá þeim 

leikmönnum sem hafa svipaða afurðasamsetningu og mynda jaðar besta viðmiðs. Ástæðan fyrir 

þessu er sú að leikmenn sem spila sömu stöðu kunna að hafa mismunandi eiginleika, mismunandi 

hlutverk innan síns liðs og þ.a.l. ólíka framleiðslu. Mikilvægt er þó að hafa í huga að með fyrri 

vogunaraðferðunum sem farið var yfir, eru leikmenn bornir saman við jaðar besta viðmiðs, óháð 

framleiðslu og afurðasamsetningu þeirra leikmanna sem mynda jaðarinn.  
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5   Stikamat og aðferð Bayes 

Í eftirfarandi kafla er farið yfir aðferð Bayes, hugmyndafræði hennar og sýnt er hvernig aðferðin er 

notuð við stikamat. Markov ferli eru kynnt til sögunnar og í framhaldinu er sýnt hvernig keyrsla á 

hermun nýtist við að draga tölfræðilegar ályktanir um líkanið og einstaka þætti þess.  

 

5.1. Hugmyndafræði Bayes  

Aðferð Bayes byggir á þeirri hugmynd að rannsakandi geti haft meiri vitneskju um viðfangsefni sitt 

heldur en gögn úr tilraun geta gefið. Það fyrsta sem gert er þegar unnið er með aðferðina er að velja 

svokallaða fyrirframdreifingu. Hún er valin áður en gögnum er safnað saman, því tilgangur hennar er 

að rannsakandi setji fram skoðun sína á tilteknum stika áður en hann fær upplýsingar um hann frá 

gögnum. Þessi skoðun er sett fram í formi líkindadreifingar. Skoðun á fyrirframdreifingu getur verið 

byggð á niðurstöðum fyrri rannsókna, sérfræðimati eða öðrum viðeigandi upplýsingum. Þegar búið er 

að setja fram fyrirframdreifingu er gögnum safnað saman og eftirádreifing fengin með reglu Bayes 

(Annis, 2010).  

Regla Bayes virkar þannig að við skilgreinum      sem fyrirframdreifingu á stika, sem eins og áður 

hefur komið fram, endurspeglar það sem vitað er um stikann áður en gögnum er safnað saman. Við 

skilgreinum        sem eftirádreifingu stikans  , sem endurspeglar það sem vitað er um stikann  , 

að gefnum upplýsingum úr gögnum.        er skilgreint sem líkurnar á   (Brown, 2002). Þá er hægt 

að finna eftirádreifingu með aðferð Bayes fyrir samfellda slembibreytu á eftirfarandi hátt  

 

       
          

    
 

þar sem  

                   

 

Í aðferð Bayes er val á fyrirframdreifingu mikilvægt. Þegar upplýsingar um dreifinguna eru til staðar 

er hægt að nota þær upplýsingar til að búa til dreifinguna en tilvik geta komið upp þar sem val á 

dreifingunni getur verið vandasamt þegar upplýsingar eru af skornum skammti. Þar sem val á 

(5.1) 



42 
 

fyrirframdreifingu hefur bein áhrif á eftirádreifingu, þá geta niðurstöður þeirrar síðarnefndu verið 

viðkvæmar fyrir vali á þeirri fyrrnefndu. Almennt gildir að því minni upplýsingar sem haft er um 

fyrirframdreifinguna, því flatari verður hún. Þegar flöt fyrirframdreifing er valinn er talað um veika 

fyrirframdreifingu og markmið slíkra dreifinga er að lágmarka áhrif sín á eftirádreifinguna (Robert, 

Marin, Rousseau, 2010). Á mynd 5.1. má sjá hvaða áhrif ólíkar upplýsingar um fyrirframdreifingu hafa 

á eftirádreifingu og hversu viðkvæmt valið á fyirframdreifingu getur reynst. Í a) hluta myndar má sjá 

áhrifin þegar um veika fyrirframdreifingu er að ræða en í b) hluta má sjá áhrifin þegar um sterkari 

fyrirframdreifingu er að ræða.  

 

 

 

Á mynd 5.1. er stikinn   á x-ás og þéttleikinn er á y-ás. Græni ferillinn táknar fyrirframdreifinguna, sá 

rauði táknar líkindadreifinguna og blái ferillinn táknar eftirádreifinguna. Í a) hluta má sjá hvernig 

líkindadreifingin og eftirádreifingin eru áþekkar og gefa svipað gildi á  . Ástæðan fyrir þessu er sú að 

fyrirframdreifingin er tiltölulega flöt og hefur því ekki mikil áhrif á eftirádreifinguna. Í b) hluta 

myndarinnar má hins vegar sjá að fyrirframdreifingin hefur meiri áhrif á eftirádreifinguna en í a) 

hluta. Þarna er fyrirframdreifingin ekki eins flöt og þ.a.l. dregur hún eftirádreifinguna lengra frá 

líkindadreifingunni heldur en í a) hluta.  

Til að byrja með nálguðust menn Bayes aðferðafræðina á heimspekilegan máta en síðar meir hefur 

aðferðafræðin orðið meðfærilegri í hagnýtum lausnum í rannsóknum. Ein af ástæðum fyrir 

fyrrgreindum hömlum á hagnýtri notkun aðferðafræðinnar eru stærðfræðileg flækjustig, þá einkum 

flóknir tegurútreikningar í eftirádreifingunni (sjá jöfnu 5.1). Til að komast hjá þessu er hægt að velja 

fyrirframdreifingu sem hefur dreifingu af sömu fjölskyldu og líkindadreifingin. Gefum okkur að við 

séum að vinna með eftirfarandi normaldreifða líkindafall í jöfnu 5.2. Í þessu tilviki leggjum við til 

samoka fyrirframdreifingu (e. conjugate priors) fyrir μ og σ.  

Mynd 5.1: Áhrif fyrirframdreifingar á eftirádreifingu. 
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Fyrirframdreifing er sögð vera samoka þegar hún er af sömu dreifingarfjölskyldu og eftirádreifingin, 

þ.a. ef fyrirframdreifing fyrir μ er normaldreifð er eftirádreifing fyrir μ líka normaldreifð. Þannig að 

með því að velja samoka fyrirframdreifingu er verið að einfalda útreikninga á eftirádreifingu 

(Wagenmakers, Lee, Lodewyckx & Iverson, 2008).  

 

5.2. Hermun 

Þegar fyrirframdreifing er ekki með líkindadreifingu af sömu fjölskyldu og eftirádreifing, þá getur 

verið erfitt að vinna með eftirádreifinguna og þá þarf að grípa til frekari tölulegra aðgerða. Í ofanálag 

líkt og í þessari rannsókn þar sem unnið er með margar afurðir og margar víddir, þá þarf að grípa til 

hermunar (e. simulation) til að hægt sé að meta tegrið í reglu Bayes. Framfarir í tölvubúnaði og 

númerískum aðferðum hafa umbylt getu rannsakanda til að leysa flókin vandamál. Framfarirnar hafa 

einnig aukið nothæfni margra aðferða á sviði hagrannsókna og tölfræði og dæmi um slíka aðferð er 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) hermun.  

 

5.2.1. Markov ferli 

Til að átta sig á MCMC hermun er gott að byrja á að skoða hugmyndina að baki Markov ferla. Hugsum 

okkur slembiferli     , þar sem hvert    tekur gildi í rýminu Θ. Ferlið      er sagt vera Markov ferli ef 

það hefur þann eiginleika, að gefnu gildi   , að gildi     h   , eru ekki háð gildum   ,    . Eða 

m.ö.o.      er sagt vera Markov ferli ef skilyrta líkindafallið uppfyllir að 

                                                                                                                                         (5.3) 

Ef      er tímastrjált slembiferli (e. discrete-time stochastic process), þá verður eiginleiki 

fyrirframdreifingar  

                                                                                                                                      (5.4) 

Skilgreinum A sem hlutmengi í Θ. Þá er  

                          .                                                                                                     (5.5) 

(5.2) 
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kallað tilfærslufall (e. transition probability function) fyrir Markov ferlið. Ef tilfærslulíkindin eru háð 

   , en ekki  , þá er ferlið sagt hafa sístætt tilfærslufall (Tsay, 2010). 

  

5.2.2. Markov keðju hermun 

Ef við hugsum okkur vandamál með stikavigur   og gögn  , þar sem   Є Θ, þá þarf að vita dreifingu 

      , sem er eftirádreifingin, til að geta dregið ályktun. Hugmyndin með Markov keðju hermun er 

að herma Markov ferli í Θ, sem rennur saman í sístætt tilfærslufall,       . Lykilatriði í hermuninni er 

að búa til Markov ferli með sístæðu tilfærslufalli skilgreindu sem        og keyra hermunina nógu 

lengi til að dreifing gildanna úr keðjunni verði nægilega nálægt sístæða tilfærslufallinu. Með öðrum 

orðum er hugmyndin að setja af stað keðju og eftir að búið að er að keyra hermunina ákveðið lengi 

eru gildin í keðjunni orðin fulltrúar fyrir eftirádreifinguna. Þá er safnað gögnum úr keðjunni þannig að 

góð hugmynd fáist um dreifinguna. Þær aðferðir sem nota Markov keðju hermun til að fá dreifinguna 

       eru kallaðar Markov Chain Monte Carlo (MCMC) aðferðir (Tsay, 2010).  

Í viðauka 3 er farið yfir hvernig Koop (2002) valdi fyrirframdreifingar á stikana  , λ0, λ1, σ, α, q og s. Í 

viðauka 4 er síðan farið yfir eftirádreifingar og hermun.  

 

5.2.3. Sýnidæmi um útfærslu fyrir handknattleiksmenn 

Til að taka sýnidæmi var framkvæmd MCMC hermun í anda Koop (2002). Sú hermun sem hér er 

framkvæmd er takmörkuð að því leyti að hún gengur út frá því að framleiðslan samanstandi af 

tveimur afurðum; mörkum og stoðsendingum. Það er ekki ætlast til þess að sýnidæmið skili 

áreiðanlegri niðurstöðu á skilvirkni þeirra leikmanna sem hér eru mældir þar sem það er takmarkað 

og eingöngu ætlað að sýna hvernig MCMC hermun nýtist við hagnýta lausn á því vandamáli sem 

fjallað hefur verið um. Gengið er út frá því að skýribreytan sé aðeins ein og hún er fjöldi spilaðra 

mínútna. Fyrir liggja tvær mælingar á 124 leikmönnum, þ.e.               og        

Þeir stikar sem eru metnir eru því         , og   í jöfnu 4.5  

           
 
        

 

 

   

 

   

 

        og   í jöfnu 4.7 
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Gert er ráð fyrir því að einstaklingsbundnu þættirnir,     fáist úr gamma dreifingu með stika    og   . 

Einnig eru stikarnir         metnir úr Dirichlet dreifingunni (Beta dreifingu af því    ), sem stýrir 

dreifingu á hlut hverrar afurðar í heildarframleiðslu. 

          
  

 
        

 

   
 
        

  
   

 

         er Dirichlet dreift með stika,          

Nokkrar niðurstöður úr MCMC hermun eru sýndar í töflu 5.1.  

  5% kvantíll Miðtala 95% kvantíll 

   0.20 0.22 0.24 

   0.76 0.78 0.80 

  2.14 2.29 2.43 

  1.74 1.87 2.02 

   -0.51 -0.12 0.28 

   0.01 0.01 0.01 

   0.01 0.16 2.41 

   1.30 12.49 114.01 

   0.18 0.21 0.25 

    0.12 0.14 0.16 

 

 

Úr niðurstöðum hermunarinnar má sjá að afurðin mörk fær 22% vægi sem er lægra vægi en afurðin 

stoðsendingar fær, 78%. Eins og kom fram í kafla 2.4 er eitt af markmiðum rannsóknarinnar að reyna 

að mæla leikmenn sanngjarnt út frá fleiri afurðum en tíðkast hefur. Þannig er hægt að bera leikmenn 

saman á sanngjarnari og eðlilegri hátt út frá fleiri frammistöðubreytum. Ein af þeim afurðum sem 

sjaldan er birt eru stoðsendingar og það er athyglisvert að sjá hversu mikið hærri vog sú afurð fær 

heldur en mörk. Leikmaður er talinn hafa gefið stoðsendingu þegar hann sendir boltann á liðsfélaga 

sinn sem skorar mark í kjölfarið, m.ö.o. er stoðsending síðasta sending áður en mark er skorað. Því 

má ímynda sér að leikmaður sem gefur margar stoðsendingar sé útsjónarsamur og góður í því að 

finna samherja sína sem eru í góðum marktækifærum. Slíkur eiginleiki leikmanns ætti því að vera 

flestum liðum dýrmætur þar sem hann skilar af sér betri sóknarleik, þó hann hafi ekki fengið mikla 

athygli hingað til. Niðurstöðum skal hins vegar tekið með fyrirvara þar sem leikmenn í gagnasafni eru 

tiltölulega fáir og þeir metnir yfir einungis tvö tímabil. Til samanburðar studdist Koop (2002) við 

gagnasafn sem inniheldur 535 leikmenn yfir fjögur tímabil.  

Tafla 5.1: Niðurstöður úr MCMC 
hermun fyrir handknattleiksmenn 
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Á mynd 5.2 má sjá metna skilvirkni leikmanna myndrænt út frá tveim framleiðsluþáttum, mörkum og 

stoðsendingum. Myndin gefur til kynna að óskilvirkasti leikmaður úrtaksins er með punktmat á 

skilvirkni upp á tæplega 85% og að meira en helmingur úrtaksins er fullkomlega skilvirkur. Þessar 

niðurstöður koma ekki sérlega á óvart þar sem sýnidæmið er háð fyrrgreindum takmörkunum og það 

má hugsa sér að færri leikmenn nái fullkominni skilvirkni þegar þeir eru metnir út frá fleiri 

framleiðsluþáttum. Einnig þyrfti að keyra fleiri keyrslur til að athuga hversu áreiðanleg þessi flokkun 

er. Slíkar aðgerðir eru töluvert umfangsmeiri og tímafrekari heldur en þær sem voru framkvæmdar 

hér. Úr þessari einu keyrslu voru 28 leikmenn sem náðu ekki fullkominni skilvirkni og í viðauka 5 er 

farið yfir það hvaða 28 leikmenn um ræðir.  

 

 

 

 

 

Hér á eftir sýna myndir 5.3 til 5.5 hermun á stikunum tíu sem sýndir voru í töflu 5.1. Hver mynd 

endurspeglar dreifni hvers stika í gegnum hermunina myndrænt og eins og sést á myndunum voru 

framkvæmdar 10.000 hermanir. Dreifni stikanna telst lítil nema fyrir stika    og    þar sem dreifni er 

talsvert meiri. Það gæti mögulega verið heppilegra að að nota lógariþma af spiltíma leikmanna til að 

minnka dreifni einstaklingsbundnu þáttanna,     sem fást úr gamma dreifingu með stikum    og   . 

Slíkt hefur hins vegar lítið að segja ef leikmenn hafa allir svipaðan spiltíma.  

Sk
ilv
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kn

i 

Leikmenn 

Mynd 5.2: Metin skilvirkni leikmanna út 
frá tveim framleiðsluþáttum. 
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Mynd 5.3: MCMC hermun á stikunum 
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Mynd 5.4: MCMC hermun á stikunum 
     og    

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 5.5: MCMC hermun á stikunum 
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6   Niðurstöður 

Það er mögulegt að mæla skilvirkni handknattleiksmanna með mörgum aðferðum og líkönum. Val á 

líkani getur ráðist af ýmsum takmörkunum sem rannsakandi stendur frammi fyrir eins og t.d. 

eiginleikar gagnanna, gerð þeirra, markmið mælinga o.s.frv. Hins vegar eru ekki einungis skorður sem 

einkenna ákvarðanatöku á líkani heldur getur rannsakandi þurft að skoða hina ýmsa möguleika og 

taka þætti úr mælingunni sem gætu orðið dragbýtar hennar. Í þessari ritgerð eru t.d. markmenn 

útilokaðir frá úrtakinu þar sem þeir eru metnir út frá öðrum afurðum en útileikmenn. Að auki eru allir 

útileikmenn bornir saman út frá sömu afurðum óháð því hvaða stöður þeir spila. Allt þetta eru 

ákvarðanir sem rannsakandi þarf að taka sem henta best sem lausnir við skilgreindum vandamálum.  

Í þessari ritgerð er notað margþátta líkan sem byggir á slembijaðargreiningu, aðferð Bayes og hermun 

til að mæla skilvirkni handknattleiksmanna. Líkanið býr til framleiðslumöguleikajaðar sem stendur 

fyrir hæstu mögulegu framleiðslu á afurðum og er hann fengin með útfærslu á slembijaðargreiningu. 

Eins og fram kom í kafla 3 koma tvær aðferðir til greina við smíð á jaðrinum, slembijaðargreining og 

gagnaumgjarðarfræði. Líkanið er ólíkt mörgum öðrum líkönum sem mæla skilvirkni á þann hátt að 

það felur ekki í sér umbreytingu á aðföngum í afurðir heldur skilgreinir það 

framleiðslumöguleikajaðar sem besta viðmið og ber leikmenn saman við það. Að sjálfsögðu er þetta 

ekki eina leiðin til að mæla frammistöðu handknattleiksmanna heldur standa aðrir möguleikar til 

boða við útfærslu líkansins.  Sem dæmi væri hægt að skilgreina aðföng og umbreyta þeim í afurðir og 

mæla skilvirkni leikmanna þannig á sígildari hátt. Með slíkri aðferð væru leikmenn ekki lengur bornir 

saman við besta viðmið heldur væri einblínt á umbreytingu aðfanga í afurðir og leikmenn metnir út 

frá því. Hægt væri að hafa svipaðar afurðir og í þessari ritgerð en aðföngin gætu t.d. verið líkamlegir 

eiginleikar, reynsla o.þ.h. breytur en slík gögn gæti hins vegar reynst erfitt að nálgast. Það ætti því að 

vera ljóst að svigrúm til frekari rannsókna á skilvirkni handknattleiksmanna og íþróttamanna yfir 

höfuð er mikið.  

 

 Vogun afurða í skilvirknimælingu sem þessari getur farið fram með margvíslegum aðferðum. Í þessari 

ritgerð var farið yfir þrjár aðferðir við vogun afurðanna níu og tengsl stikans q við hverja aðferð voru 

skoðuð. Hver aðferð hefur styrkleika og veikleika og nú verður farið yfir þá og um leið verður reynt að 

svara rannsóknarspurningu 2, þ.e., hvernig er best að vega afurðir handknattleiksmanna? 

Niðurstöður vogunaraðferðanna má sjá í töflu 6.1. 
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Vogunaraðferð α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 

1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

2 0.02 0.69 0.01 0.03 0.01 0.04 0..06 0.02 0.11 

3 0.22 M 0.78 M M M M M M 

 

 

Lengst til vinstri í töflu 6.1 má sjá númer vogunaraðferða. Vogunaraðferð eitt setur jafnar vogir á allar 

afurðir, aðferð tvö notar línulega aðhvarfsgreiningu til að finna vogir afurða og loks metur aðferð þrjú 

vogir út frá gögnum og lögun framleiðslumöguleikajaðars. Í kafla 5.2.3 var tekið sýnidæmi þar sem 

vogunaraðferð þrjú var notuð í hermun. Sýnidæmið var takmarkað og gerði ráð fyrir að framleiðsla 

leikmanns samanstæði af mörkum og stoðsendingum, en þrátt fyrir takmarkanir sýnidæmisins þá 

styðst það við þær aðferðir sem hér hefur verið lýst. Takmarkanirnar snúa að því eru þær að einungis 

er gert ráð fyrir tveimur frammistöðubreytum ásamt því að metnir leikmenn eru 124 og þeir eru 

metnir yfir tvö tímabil. Til samanburðar studdist Koop (2002) við mælingar á 535 leikmönnum yfir 

fjögur tímabil. Táknið M í töflu 6.1. táknar „metið út frá gögnum“ þar sem vogir með vog M voru ekki 

metnar hér. Stikinn q sem ræddur var í kafla 4, lýsir teygni framleiðslumöguleikajaðarsins, eða nánar 

tiltekið lýsir hann því hvaða afleiðingar það hefur að skipta einni afurð út fyrir aðra(r), m.t.t. þess að 

framleiðsla haldist föst eftir skiptin. Í vogunaraðferðum eitt og tvö er stikinn     

(framleiðslumöguleikajaðarinn er bein lína, sjá mynd 4.2) en í þriðju aðferðinni er stikinn metinn út 

frá gögnum. Með því er átt við að valin er fyrirframdreifing fyrir stikann og niðurstaða svo fengin úr 

hermun.  

Þegar gögn eru fáanleg um einstaka leiki í stað uppsafnaðra leikja, þá verður samband háðu 

breytunnar í aðhvarfsgreiningunni við þær óháðu nákvæmara. Ástæðan fyrir því er sú að leikmenn 

innan sama liðs fá ólík sigurhlutföll þegar gögn eru til um einstaka leiki sem hægt er að rekja til ólíkrar 

þátttöku leikmanna í leikjum á hverju móti. Þar sem mælingar á afurðum leikmanna úr einstökum 

leikjum standa ekki til boða hér þá eru niðurstöður aðhvarfsgreiningar ekki nægilega áreiðanlegar til 

að hægt sé að notast við vogun afurða út frá aðferðinni. Þegar gögn eru einungis til fyrir uppsafnaða 

leiki á hverju móti þá fá leikmenn innan sama liðs sama sigurhlutfall fyrir allt mótið. Þar af leiðandi 

reyndust niðurstöður stuðlamats aðhvarfsgreiningarinnar ekki nægilega skynsamlegar og því var ekki 

keyrt líkan með vogum hennar. 

Eitt af markmiðum ritgerðarinnar er að fá svar við því hvaða vogunaraðferð sé best til þess fallin að 

vega afurðir í líkaninu. Það er erfitt að velja eina aðferð fram yfir aðrar en til að komast að niðurstöðu 

er nauðsynlegt að skoða kosti og galla hverrar aðferðar fyrir sig. Koop (2002) benti á í rannsókn sinni 

á hafnaboltamönnum að vogunaraðferðir tvö og þrjú gæfu ófullkomið mat á afurðunum og þær 

Tafla 6.1: Niðurstöður mismunandi vogunaraðferða. 
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myndu ekki endilega gefa afurðum vogir í réttu hlutfalli við mikilvægi þeirra. Það reynist rétt þegar 

niðurstöður aðhvarfsgreiningar ritgerðarinnar eru skoðaðar því stuðlamat kemur ekki skynsamlega út 

fyrir alla stuðla. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar má sjá í viðauka 1 en það skal tekið fram að ekki er 

stuðst við niðurstöður hennar á einn né annan hátt í ritgerðinni vegna takmarkanna í gögnum sem 

hafa fyrrgreind áhrif á gæði niðurstaða aðferðarinnar.  

Helsta einkenni og um leið styrkleiki vogunaraðferðar þrjú er að leikmenn eru metnir út frá þeim 

leikmönnum sem hafa svipaða framleiðslu og þeir, þessu gera vogunaraðferðir eitt og tvö ekki ráð 

fyrir. Aðferð þrjú finnur vogir út frá gögnum og ákveður teygni framleiðslumöguleikajaðarsins einnig 

út frá gögnum, því má segja að aðferðin sé háðari  gögnum heldur en hinar tvær. Það að aðferðin lagi 

sig að gagnasafninu við mat á vogum gerir það að verkum að vogir endurspegla mikilvægi afurða 

m.t.t. viðkomandi úrtaks sem gögnin eru mæld á. Þessi aðferð krefst þess að gagnasafn sé tiltölulega 

stórt til að hægt sé að fá góða og áreiðanlega niðurstöðu á vogum og að þær endurspegli 

raunverulegt gildi afurðanna á sem bestan hátt. Stuðst var við aðferð 3 í sýnidæmi sem var tekið þar 

sem hermun var framkvæmd. Sýnidæminu var einungis ætlað að sýna hvernig hermun á líkaninu fer 

fram og hvernig hermun nýtist við að fá hagnýta lausn á flóknum vandamálum. Í dæminu var gert ráð 

fyrir að framleiðsla handknattleiksmanna samanstandi af tveim frammistöðubreytum, mörkum og 

stoðsendingum. Í þessu takmarkaða dæmi reyndust 28 leikmenn ekki vera fullkomlega skilvirkir og í 

viðauka 5 má sjá hvaða 28 leikmenn þetta eru. Það eru niðurstöður einnar keyrslu á sýnidæminu. 

Framvæma þyrfti fleiri keyrslur til að átta sig á hversu áreiðanlegar þessar niðurstöður eru en slíkar 

aðgerðir eru afar tímafrekar og voru því ekki framkvæmdar hér. Sýnidæmið sjálft og frekari 

niðurstöður þess má nálgast í kafla 5.2.3.  

Einn af styrkleikum aðferðar eitt er sennilega einfaldleiki hennar, þar sem allar afurðir fá jafna vog og 

þar með er gert ráð fyrir að allar afurðir séu jafn mikilvægar. Þrátt fyrir að hægt sé að halda því fram 

að mörk skoruð séu mikilvægari afurð en fiskuð víti, þá gefur aðferð eitt þeim jafnar vogir og gerir 

hvorki upp á milli þeirra né annarra afurða. Tilgangur með aðferð tvö og þrjú er einmitt að gera upp á 

milli afurða á skynsamlegan hátt en eins og komið hefur fram tekst aðferð tvö það ekki. Í þessu dæmi 

kristallast styrkleiki og aðaleiginleiki aðferðar eitt, einfaldleikinn.  

Mikilvægt er að hafa hugfast að val á vogunaraðferð fer eftir viðfangsefni, markmiðum og gögnum 

hverrar rannsóknar fyrir sig. Koop (2002) keyrði nokkur líkön með öllum þessum aðferðum og bar svo 

skilvirkni leikmanna saman á milli mismunandi vogunaraðferða en þess má geta að hann notaðist við 

færri afurðir og stærra gagnasafn í sinni rannsókn sem gerði það að verkum að niðurstöður 

vogunaraðferða voru nokkuð rökréttar.  
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Niðurstöður á skilvirkni leikmanna eru settar fram með punktmati, þ.e. einni tölu sem tekur gildi á 

bilinu 0 til 1. Það sem Bayes aðferðin hefur fram yfir aðrar aðferðir er að það er hægt að fá 

staðalfrávik á skilvirkni leikmanns i á tíma t sem gefin er með               úr eftirádreifingu, þar sem 

     er óskilvirknivigur. Með því að fá staðalfrávik á skilvirkni allra leikmanna er hægt að athuga 

hversu áreiðanlegur samanburður og uppröðun leikmanna er út frá punktmati. Á hinn bóginn gefa 

aðrar sígildar aðferðir niðurstöður á skilvirkni einungis með punktmati og hafa ekki sömu möguleika 

og aðferð Bayes til að skoða áreiðanleika punktmatsins. Samkvæmni punktmats þessara aðferða er 

háð fjölda tímabila t sem eiga það til að vera fá (Fernandez o.fl., 2000). Til að auka möguleika 

rannsakandans á því að skoða skilvirkni einstakra leikmanna út frá öðrum forsendum en punktmati er 

hægt að nota hermunina og reikniaðferðir til að svara spurningum á borð við; hverjar eru líkurnar á 

því að leikmaður A sé skilvirkari en leikmaður B? Svar við slíkri spurningu fæst með því að reikna út 

hlutfall þeirra MCMC endurtekninga þar sem leikmaður A er skilvirkari en leikmaður B. Hægt er að sjá 

hvernig Koop (2002) beitti þessari aðferð í rannsókn sinni á hafnaboltamönnum í viðauka 2. Þessa 

aðferð er einnig hægt að nota til að svara fleiri spurningum líkt og; hverjar eru líkurnar á því að 

leikmaður A sé skilvirkastur af öllum leikmönnum úrtaksins? Þannig er hægt að nota hermunina til að 

athuga hversu áreiðanlegt punktmatið reynist. Það er mikilvægt að átta sig á kostum aðferðar Bayes 

því þeir kostir eru stór hluti ástæðunnar fyrir því að aðferðin var valin fyrir skilvirknimælinguna. Það 

að mögulegt sé að fá staðalfrávik á skilvirkni leikmanna gerir rannsakanda kleift að reikna öryggisbil 

fyrir skilvirkni leikmanna og um leið að kanna hversu áreiðanlegt punktmatið og um leið 

niðurstöðurnar reynast.  

 

  



53 
 

 
7   Umræður 

Í þessari rannsókn var búin til og þróaður framleiðnimælikvarði sem tekur tillit til sérhæfingar 

framleiðenda. Sem sýnidæmi var rakið hvernig vega má framleiðsluþætti 124 landsliðsmanna í 

handknattleik og þróað var líkan til að meta skilvirkni þeirra og loks voru leikmenn bornir saman út 

frá punktmati skilvirkninnar. Þetta var gert með hjálp slembijaðargreiningar, bayesískra 

tölfræðiaðferða og Markov Chain Monte Carlo hermunar. Aðferðin er frábrugðin sígildum 

skilvirknimælingum að því leyti að hún einblínir ekki á umbreytingu aðfanga í afurðir. Þess í stað er 

litið á þá leikmenn sem eru bestir í að framleiða mismunandi afurðir og með því er hægt að búa til 

framleiðslumöguleikajaðar sem stendur fyrir hæstu mögulegu framleiðslu á afurðum. Jaðarinn er 

fenginn með útfærslu á slembijaðargreiningu og þar sem hann stendur fyrir besta viðmið, mun 

meðalgóður leikmaður lenda innan við hann og vera óskilvirkur. Vogir afurða má annaðhvort hafa 

jafnar eða fá þær út frá lögun jaðarsins. Einnig má vega afurðir með línulegri aðhvarfsgreiningu en 

takmarkanir í gagnasafni gerðu það af verkum að ekki var stuðst við niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

við vogun afurða.  

Líkanið sem var skilgreint og notað í þessari ritgerð er mögulega hægt að útfæra í öðru samhengi en 

fyrir samanburð á handknattleiksmönnum. Samanburður einstakra ákvörðunareininga við besta 

viðmið sett af öðrum, er oftar en ekki áhugaverður til að rannsaka árangur ákveðinna 

ákvörðunareininga. Hvort sem um er að ræða samanburð á fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum, 

eða öðrum ákvörðunareiningum er mögulega hægt að nota svipaðan framleiðnimælikvarða og 

notaður var í þessari ritgerð við lausn slíks vandamáls.  

Hvað íþróttamenn varðar er hægt að nota svipað líkan og hér varið farið yfir til að mæla skilvirkni 

þeirra sem leika íþróttir þar sem leikmaður framleiðir margar afurðir. Sem dæmi gæti orðið 

vandasamt en þó ekki ómögulegt, að finna nógu margar og nógu góðar afurðir fyrir knattspyrnu- eða 

ruðningsmenn til að mæla skilvirkni þeirra. Sem dæmi eru mörk skoruð hjá knattspyrnumanni ekki 

besti mælikvarðinn á gæði hans og auk þess eru ekki jafn margar afurðir í boði til að mæla hjá 

knattspyrnumönnum og handknattleiksmönnum. Þær íþróttir sem gætu hæglega notað líkanið til að 

mæla skilvirkni leikmanna væru íþróttir á borð við hafnabolta, körfuknattleik, íshokkí, krikket o.þ.h. 

íþróttir þar sem leikmenn eru dæmdir út frá mörgum afurðum.  

Eitt af aðalmarkmiðum líkansins og skilvirknimælingarinnar um leið, er að þróa framleiðnimælikvarða 

sem hægt er að nota til að bera saman handknattleiksmenn á sanngjarnari hátt en gert hefur verið í 
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gegnum tíðina. Hingað til hafa leikmenn verið metnir út frá fáum afurðum og þar eru afurðir á borð 

við mörk, skotnýting og tveggja mínútna brottvísanir mest áberandi. Markmið líkansins í þessari 

ritgerð er að bera saman leikmenn út frá fleiri afurðum og vekja athygli á því að fleiri afurðir ætti að 

taka með inn í reikninginn á mati handknattleiksmanna. Með því að taka afurðir sem eru óáberandi 

og vanmetnar með inn í reikninginn stuðlar líkanið að sanngjörnu mati og samanburði leikmanna. 

Þannig gætu leikmenn sem t.d. fiska mörg víti og stela mörgum boltum fengið meira lof fyrir 

frammistöðu sína en áður þar sem afurðir sem fram til þessa hafa verið vanmetnar yrðu teknar 

alvarlega.  

Eins og þegar hefur komið fram kallar nútímasamfélag eftir endurbættum framleiðnimælikvörðum 

þar sem tekið er tillit til sérhæfingar framleiðenda. Liðsíþróttir henta vel fyrir rannsóknir á framleiðslu 

og frammistöðu því ólíkt mörgum öðrum atvinnugreinum er hægt að mæla framleiðni vinnuaflsins 

beint í gegnum frammistöðubreytur. Hins vegar hentar það líkan sem hér var farið yfir ekki eingöngu 

fyrir samanburð á skilvirkni handknattleiksmanna heldur er mögulegt að útfæra það fyrir samanburð 

á öðrum aðilum. Þar með er ljóst að framtíðarmöguleikar á skilvirknimælingum eru miklir og því vel 

hugsanlegt að þeim komi til með að fjölga á komandi árum. 
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Viðaukar 
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Viðauki 1 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar er hægt að nota til að finna út hlutfallslegar vogir afurðanna. Það er 

gert með því að finna hlutfall hvers stuðuls (e. coefficient) af summu allra stuðlanna, að utanskyldum 

fastanum. Takmörkun gagnasafns gerði það að verkum að ekki var keyrt líkan með vogun afurða út 

frá aðhvarfsgreiningu. Aðhvarfsgreiningin var framkvæmd í forritinu Gretl.  

 

 

  Tafla 1: Ítarlegar niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu 
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Viðauki 2 

Í eftirfarandi viðauka má sjá hvernig Koop (2002) notaði hermun til að reikna út líkurnar á því að 

leikmaður A væri skilvirkari en leikmaður B og um leið fann hann út hversu áreiðanlegar niðurstöður 

punktmats voru.  

Í töflu 4 eru leikmenn sem voru með 1., 5., 10. og 15. hæstu skilvirkni út frá punktmati bornir saman. 

Samanburðurinn fer þannig fram að athugað er hversu miklar líkur eru á að leikmaður í dálki fylkisins 

sé skilvirkari en leikmaður í línu þess. Þannig er fengið út að það séu 67,1% líkur á því að E. Martinez 

sem fékk hæstu skilvirkni út frá punktmati, sé skilvirkari en F. Thomas sem fékk 5. hæstu skilvirkni út 

frá punkmati. Einnig má sjá að líkurnar á því að Martinez (sem var með hæsta skilvirkniskor út frá 

punktmati) sé skilvirkari en leikmenn í línu, hækka eftir því sem neðar er farið í línur fylkisins. Það er 

rökrétt þar sem skilvirkni leimanna út frá punktmati lækkar eftir því sem neðar er farið í fylkið.  

 

 

Það sama gerist í töflu 3 en það sem er öðruvísi hér er að leikmenn í töflunni eru valdir á annan hátt 

en gert var í töflu 2. Þar var minna bil á milli leikmanna hvað varðar skilvirkni þar sem tafla 3 ber 

saman úr fjórðungsmarki (e. quartile). Nánar tiltekið ber tafla 3 saman leikmenn úr fyrsta fjórðungi, 

öðrum fjórðungi, þriðja fjórðungi, þann leikmann sem fékk hæstu skilvirkni og þann leikmann sem 

fékk lægstu skilvirkni. Í þessari töflu eru líkurnar meira afgerandi þar sem meira bil er á milli skilvirkni 

leikmanna. Sem dæmi eru 100% líkur á að Martinez (hæsta skilvirkni) sé skilvirkari en J.R. Phillips 

(lægsta skilvirkni).  

 

Tafla 2: Samanburður leikmanna með 1., 5., 10. og 15. hæstu skilvirkni 
út frá punktmati. 

Tafla 3: Samanburður á skilvirkni leikmanna úr fjórðungsmarki úrtaksins. 
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Viðauki 3 

Í eftirfarandi viðauka er farið yfir það hvernig Koop (2002) valdi fyrirframdreifingar á stikana  , λ0, λ1, 

σ, α, q og s. Það skal tekið fram að hann valdi sömu fyrirframdreifingar og Fernandez o.fl. (2000). Þær 

fyrirframdreifingar sem voru valdar eru veikar sem þýðir að gögnin fá að ráða miklu um eiginleika 

eftirádreifinganna. 

 

Fyrirframdreifing fyrir stikann  : 

Gert er ráð fyrir         
          

  )  

Þ.e. k-víddar normaldreifing með meðaltal    og fylgnifylki   
   þar sem        og 

    = 10-4 x   . Þetta val endurspeglar veika fyrirframdreifingu fyrir stikann  .  

 

Fyrirframdreifing fyrir λ0 og λ1: 

Gert er ráð fyrir                       

með jákvæðum stikum        . Gert er ráð fyrir að E(    = 3 og var     = 1 og þar með er  

    = 9 og    = 3.  

Gert er ráð fyrir                       

með jákvæðum stikum         sem eru settir     = 3 og    = -ln( ). Ef við hefðum    = 3 myndi 

það gefa til kynna að meðaltalsskilvirkni væri  , þar sem  = 0.70.  

 

Fyrirframdreifing fyrir stikann σ: 

Skilgreind er fyrirfram gammadreifing, með skilyrðunum         . 

           
  

 
 
  

 
   

og gert er ráð fyrir að 
  

 
 = 1 og 

  

 
 = 10-6. Þessi gildi sem valin eru endurspegla mikla óvissu og því 

er þessi fyrirframdreifing flöt.  
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Fyrirframdreifing fyrir stikann α: 

Þar sem α tekur einungis gildi á bilinu 0 til 1 og summa allra voga er 1, er valin Dirichlet dreifing sem 

fyrirframdreifing fyrir stikann: 

        
   

       

með stikavigrinum            . Gert er ráð fyrir að     .  

 

Fyrirframdreifing fyrir stikann q: 

Fyrir stikann q er gert ráð fyrir veldisvísisdreifingu á bilinu 1 til 

                  (q)  

Gert er ráð fyrir að d = 10-6. 

 

Fyrirframdreifing fyrir stikann s: 

Gert er ráð fyrir gamma dreifingu fyrir stikann s. 

                  
 
   

 
              

Gert er ráð fyrir að bj = 1 og cj = 10-6 fyrir öll j.  
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Viðauki 4 

Í eftirfarandi viðauka er farið yfir það hvernig Koop (2002) valdi eftirádreifingar fyrir stikana z,  , λ0, 

λ1, σ, α, q og s. Eftirádreifingarnar eru byggðar á skilyrtri líkindadreifingu stikanna að gefnum 

athugunum líkansins. 

 

Eftirádreifing fyrir stikann z: 

                           
    

  
  

                       

þar sem    er i-ta stak af N-vigurnum  

                                og    er i-ta hornalínustak í NxN hornalínufylkinu 

               

Þar sem stök z eru skilyrt óháð er hægt að draga þau eitt og sér, aðskilin frá öðrum stökum. Notast er 

við umbreytta útgáfu af samþykkisalgríma Koop, Steel og Osiewalski (1992) til að fá óstaðlaðan 

þéttleika. Gert er ráð fyrir              til að velja kandídata,   
     sem eru samþykktir með 

líkindum: 

      
 
 

                        
   

   

      
 
 

                             

   

 

Þar sem           
               

  
    og                                    

 
  

 

Eftirádreifing fyrir stikann λ0: 

           , h, α, q, s,       
     

     
                          

 
     . 

Dreifingin er óstöðluð en hægt er að leiða út einfalt samþykkisalgrím með aðferð Tsionas 

(2000). Val kandídata,   
   , er fengið út frá            þar sem A er valið til að hámarka líkindi 

samþykktar. Til að fá efri mörk samþykktaralgrímsins þarf að finna   
  sem leysir eftirfarandi jöfnu. 
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þar sem ψ(.) er digamma fall og                      
 
   . Þessi jafna er síðan leyst fyrir   

 . 

Hagkvæmasta gildi fyrir   er      
     Kandídatar eru svo fengnir út frá             og eru loks 

samþykktir með líkunum 

    
    

    
  

 , þar sem  

                                                    . 

 

Eftirádreifing fyrir stikann λ1: 

                                              

 

   

  

 

Eftirádreifing fyrir stikann  : 

                         
          

   . 

þar sem   =          og      
                          

 

Eftirádreifing fyrir stikann h: 

                            
     

 
 
                                

 
  

 

Eftirádreifing fyrir stikann α: 

                       

     

           

 

     
 
        

 
 

 

 

     

   

     
 

   
          

                      

þar sem θ er háður stika  . Notast er við slembigangs Metropolis-Hastings algrím við hermun.  
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Eftirádreifing fyrir stikann q: 

                                                  , þar sem  

     
 

 
                                     

   
 
        

  
   

 
 
 
 

       
  

     
  

Í þessu tilfelli er einnig notast við Metropolis-Hastings algrím.  

 

Eftirádreifing fyrir stikann s: 

                                 
       

  

     
    

    
                

   
 
 

       
 

 

  
 
 

       

  

   

   

Hér er notast við Metropolis-Hasting algrím á sama hátt og gert var fyrir mat á q og α. 
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Viðauki 5 

Í töflu 4 má sjá þá 28 leikmenn sem náðu ekki fullkominni skilvirkni í því sýnidæmi sem var tekið en 

það gerði ráð fyrir að framleiðsla leikmanna samanstæði eingöngu af mörkum og stoðsendingum. Það 

skal einnig tekið fram að niðurstöður þessa takmarkaða dæmis eru úr einni keyrslu. Til að athuga 

hversu áreiðanlegar niðurstöður í töflu 4 eru þarf að keyra líkanið oftar. Einungis einn íslenskur 

leikmaður reynist ekki fullkomlega skilvirkur í þessu sýnidæmi. 

Skilvirkni Leikmaður Landslið 

   τ < 0.85 Martin Strobel Þýskaland 

 
Christian Sprenger Þýskaland 

 
Vegard Samdahl Noregur 

 
Bartosz Jurecki Pólland 

   0.85 < τ < 0.90 Jakov Gojun Króatía 

 
Manuel Strlek Króatía 

 
Zeljko Musa  Króatía 

 
Jan Filip Tékkland 

 
Juan Antonio García Spánn 

 
Sven-Sören Christophersen Þýskaland 

 
Ferenc Ilyés Ungverjaland 

 
Kornél Nagy Ungverjaland 

 
Timur Dibirov Rússland 

 
Petar Nenadic Serbía 

 
Grégoire Detrez Frakkland 

   0.90 < τ < 0.95 Jirí Vítek Tékkland 

 
Jerome Fernandez Frakkland 

 
Guillaume Joli Frakkland 

 
Michael Haas Þýskaland 

 
Alexander Petersson Ísland 

 
Börge Lund Noregur 

 
Michal Jurecki Pólland 

 
Dmitry Kovalev Rússland 

 
David Spiler Slóvenía 

 
Dragan Gajic Slóvenía 

 
Miha Zvizej Slóvenía 

 
Luka Zvizej Slóvenía 

  Kim Ekdahl du Rietz Svíþjóð 

 Tafla 4: Niðurstöður á skilvirkni út frá 
einni keyrslu líkans. 
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