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Abstract 
The data consultancy company Knowit AB has a client who advertises on Google AdWords. This thesis 

focuses mainly on finding which settings in AdWords generate purchases of the client’s product. If a 

setting frequently contributes to clicks but rarely to purchases of the product, the setting is not 

profitable. 

The target variable in this thesis is binary and indicates whether a click on the advertisement led to 

purchase of the product or not. Since the target variable’s distribution was skewed, the sampling 

technique SMOTE was used to create more observations in the minority class. The classification 

methods researched and presented in this thesis are logistic regression, neural networks and decision 

trees. 

The results showed that all four factor had significant affect on the probability of purchase.  First, if a 

desktop or laptop computer was used to search on Google, the likelihood that a click leads to purchase 

is substantially higher compared to if a mobile or tablet was used. Second, an “exact match” setting 

for the keywords gives the highest probability of purchase and a “broad match” gives the lowest 

probability.  Third, purchase rates are also affected by the day of the week. Sunday has the highest 

probability of purchase while Saturday and Tuesday have the lowest probability.  Finally, an 

advertisement´s average position affects the likelihood of the product being purchased. The higher 

value of average position, the higher the likelihood of purchase. 

  



  



Sammanfattning 
Datakonsultföretaget Knowit AB har en kund som annonserar på Google AdWords. Denna uppsats 

fokuserar huvudsakligen på att hitta de olika inställningarna i AdWords som genererar köp av kundens 

produkt. Om en inställning ofta genererar klick men sällan köp av produkten är den inställningen inte 

lönsam. 

 

Responsvariabeln i denna uppsats är binär och indikerar på om ett klick på annonsen lett till köp av 

produkten eller inte. Eftersom responsvariabelns fördelning var skev har samplingstekniken SMOTE 

använts för att skapa fler observationer i minoritetsklassen. De statistiska metoder som använts och 

presenterats i uppsatsen är logistisk regression, neurala nätverk och beslutsträd.  

 

Resultatet gav att de fyra undersökta inställningarna påverkar sannolikheten för köp. Den första 

inställningen resulterade i att om dator används vid sökning på Google är sannolikheten att ett klick 

leder till köp betydligt högre än för mobil och surfplatta. Den andra inställningen resulterar i att en 

”exakt matchning” för sökordet ger högst sannolikhet till köp och ”bred matchning” ger lägst 

sannolikhet. Den tredje inställningen visar att vilken veckodag annonsen klickas på påverkar 

sannolikheten för köp. På söndag är sannolikheten högst att ett klick leder till köp, och de två dagar 

som har lägst sannolikhet är lördag och tisdag. Slutligen har det undersökts om annonsens 

genomsnittsposition påverkar sannolikheten att produkten köps. Resultatet som gavs är att ju högre 

värde på genomsnittsposition, desto högre blir sannolikheten för köp.  
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Definition av begrepp 
AUC Arean under ROC-kurvan. 

FNR  False Negative Rate är andelen köp som klassificerats fel vid prediktionen. 

FPR  False Positive Rate är andelen icke-köp som klassificerats fel vid prediktionen. 

Icke-köp  Ett icke-köp är ett klick på en sökmotors annons om inte lett till en konvertering. 

Konvertering Sker då ett klick leder till ett köp. 

Köp Ett köp är ett klick på en sökmotors annons som lett till en konvertering. 

ROC  Receiver Operation Characteristic Curve. 

TNR  True Negative Rate är andelen icke-köp som klassificerats rätt vid prediktionen. 

TPR  True Positiv Rate är andelen köp som klassificerats rätt vid prediktionen. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel innehåller bland annat bakgrund och syfte och är en introduktion till uppsatsen. Här 

presenteras frågeställningarna som uppsatsen har till uppgift att besvara. 

1.1 Bakgrund 

Google har ett verktyg som heter AdWords där företag kan annonsera både lokalt och globalt via 

sökresultat, det vill säga då personer söker på ord på sökmotorn kommer betalda annonser upp. Det 

går att rikta annonser till kunder i olika länder, regioner och världsdelar. De företag som använder 

Google AdWords betalar endast då en person via sökordet klickar på annonsen. Detta innebär att 

företaget betalar oavsett om personer köper produkten som annonseras eller om de endast klickar på 

annonsen. (Google, 2016) 

 

När ett företag vill annonsera på Google skapas en kampanj, där företaget väljer i vilket geografiskt 

område annonsen ska visas. I varje kampanj skapas annonsgrupper som innehåller en eller flera 

annonser och där företaget väljer vilka sökord som gör att annonsen visas samt på vilka enheter den 

ska visas. Mobil, dator och surfplatta är de tre olika enheter som annonsen kan visas på. Det finns tre 

olika matchningstyper för sökorden som avgör om annonserna bara ska visas om besökaren söker 

exakt på sökordet, olika böjningar av sökordet eller synonymer till sökordet. (Google, 2016) 

 

Annonsen dyker upp på olika genomsnittspositioner beroende på vilken summa företaget betalat för 

ordet. Då flera företag valt samma sökord kommer den annons vars företag som betalat mest att dyka 

upp på bäst position. Det är en komplicerad algoritm som bestämmer var och i vilken ordningsföljd 

som annonserna hamnar. Algoritmen tar även hänsyn till hur relevant Google anser att annonsen är i 

förhållande till sökordet. (Google, 2016) 

 

Knowit Reaktor Stockholm AB är en del utav konsultföretaget Knowit AB och de tar fram nya digitala 

lösningar för deras olika kunder. (Knowit, 2016) 

En utav Knowits kunder säljer en viss programvara som marknadsförs med hjälp av Knowit. Genom en 

hemsida kan personer ladda ned programvaran för en kostnadsfri 14-dagars testperiod. För att fler ska 

ladda ned programvaran marknadsförs denna med hjälp av Google AdWords. Det ses som ett köp, 

även kallat konvertering, då en person via annonsen på Google laddat ner programvaran.  

1.2 Tidigare studier 

Rutz et. al. (2007) använde sju olika modelltyper för att försöka prediktera hur olika sökord presterar i 

betald sökannonsering. Den variabel som användes som responsvariabel var konverteringskvoten som 

beskriver antal reserverade hotellrum i förhållande till antal klick på annonsen. De variabler som 

användes för att förklara konverteringskvoten var bland annat sökordet, positionen på annonsen och 

kostnaden per klick. Utöver detta delades även sökorden in i grupper utifrån homogenitet, detta 

betyder att söktermer som till exempel innehåller företagets namn hamnade i samma grupp och att 
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de som innehöll ordet ”hotell” hamnade tillsammans. Syftet med studien var att finna vad som 

förklarar konverteringskvoten, således kan man även finna vad som bidrar till bokning av hotellrum.  

 

Rutz et. al. (2007) nämner att både positionen på annonsen och kostnaden per klick tidigare har 

bevisats förklara konverteringskvoten. Det som är nytt från denna studie är att vilket sökord som 

används vid annonseringen till stor del förklarar utfallet av konverteringskvoten. 

Modellerna som Rutz et. al. (2007) använder baseras bland annat på logistisk regression och detta är 

en lämplig metod som kommer att prövas i denna uppsats.  

 

Arvidsson et. al. (2013) tar fram förslag på en ny beslutsmodell för kreditlån genom att använda sig av 

olika klassificeringsmetoder. På grund av den skeva fördelningen i responsvariabeln använder de sig 

av samplingstekniken SMOTE för att skapa fler observationer i minoritetsklassen. Detta är något som 

denna uppsats kommer att använda sig utav, eftersom problemet med en skev fördelning i 

responsvariabeln existerar, som beskrivs mer i senare avsnitt. 

1.3 Syfte 

De olika inställningarna som väljs i AdWords påverkar hur utfallet för annonseringen blir. Denna 

uppsats fokuserar på att hitta vilka inställningar som ökar sannolikheter för ett köp.  

 

Uppsatsen kommer att undersöka hur de olika inställningarna Enhet, Veckodag och Matchningstyp 

påverkar sannolikheten för ett köp. Hur annonsens Genomsnittposition påverkar sannolikheten för köp 

kommer även undersökas. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Vilka inställningar påverkar sannolikheten att ett klick på en sökmotors annons leder till 

ett köp? 

 Hur kan utfallet av köp och icke-köp predikteras bäst? 

1.3.2 Avgränsningar 

Det finns tillgång till två ytterligare variabler, Tid på dygnet och Geografisk placering, som skulle kunna 

påverka sannolikheten att ett klick på en sökmotors annons leder till ett köp. Dessa variabler finns i 

separata datamaterial som inte går att slå samman med datamaterialet som används i uppsatsen. 

Sammanslagningen är omöjlig eftersom det inte finns någon gemensam variabel, även kallad nyckel 

som kan koppla ihop dem. Uppsatsen har därför begränsat sig genom att välja bort dessa två variabler. 

 

Företaget som har anlitat uppdragsgivaren har valt att vara anonyma vilket leder till att variabler som 

kan kopplas till företaget inte finns att tillgå. 

 

 



3 
 

1.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

Den ansvariga författaren bär själv ansvaret för att studien är av god kvalitet men även att den är 

moraliskt acceptabel. Studien får inte fysiskt eller psykiskt skada, kränka eller förödmjuka individer i 

samhället (CODEX, 2015). 

 

Denna studie baseras på datamaterial som inte innehåller information om enskilda individer. Det 

innehåller inte information om vad det är för produkt, vilket företag och inte heller vilket sökord som 

söks på. Detta gör att ingen information eller handling behövs hålla konfidentiell då informationen 

saknas.   
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2. Data 
I det här kapitlet beskrivs det hur data, som ligger till grund för uppsatsen, är uppbyggd och vilka 

variabler som finns att tillgå. Det förklaras även hur data har bearbetats för att kunna användas vid 

modellering och analys. 

2.1 Beskrivning av data 

För att uppsatsen ska kunna uttrycka resultatet i sannolikheter behövs en binär responsvariabel. I 

datamaterialet som används i denna uppsats finns alla inställningar representerade vilket innebär att 

annonserna kan dyka upp oavsett Enhet, Veckodag och Matchningstyp.  

 

Data kommer ifrån Google AdWords och består av information om en viss produkts betalda 

sökannonsering. De olika variablerna som finns att tillgå visas i tabell 1 och 2.  

 
Tabell 1 – Beskrivning av datamaterialets bakgrundsvariabler 

Variabel Variabelbeskrivning 

KampanjID  Unikt nummer för varje kampanj. 

AnnonsgruppID  Unikt nummer för varje annonsgrupp. 

SökordID  Unikt nummer för varje sökord. 

Datum  Datum då annons visats. 

Matchningstyp  Matchningstyp för sökord. 

Veckodag  Veckodag då annons visats. 

Enhet  Vilken enhet annons visats på. 

 
Tabell 2 – Beskrivning av datamaterialets mätvariabler 

Variabel Variabelbeskrivning 

Genomsnittsposition  Genomsnittposition där annons visats. 

KpkBud  Annonsens maximala kostnad per klick. 

GenomsnittsKpk  Genomsnittlig kostnad per klick. 

Visningar  Antal gånger annons visats. 

Klick  Antal gånger annons klickats. 

KonverteradeKlick  Antal köp. 

 

En rad i datamaterialet motsvarar en unik kombination av bakgrundsvariablerna och dess tillhörande 

mätvärden. Detta innebär att data är aggregerad och att varje rad kan innehålla flera klick. Om 

annonsen bara visats men inte klickats kommer detta inte med i data. Responsvariabeln i denna 

uppsats är KonverteradeKlick och de variabler som kommer att användas för att förklara utfallet av 

responsvariabeln är Matchningstyp, Veckodag, Enhet och Genomsnittsposition. 

 

Matchningstyp är en inställning som väljer när annonsen ska visas, denna inställning gör användarna i 

deras konto på Google AdWords.  Google (2016) beskriver de värden som Matchningstyp kan anta som 

”exakt matchning”, ”bred matchning” och ”frasmatchning”. Exakt matchning innebär att annonser 
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visas när någon söker med det exakta sökordet utan andra ord före, efter eller inuti. När exakt 

matchning valts kommer även annonsen upp då det söks på liknande varianter av sökordet. Liknande 

varianter innefattar felstavningar, singular- och pluralformer, akronymer, förkortningar och accenter. 

Bred matchning innebär att annonser visas automatiskt för relevanta varianter sökord, detta även om 

termerna inte finns med i sökordet. Relevanta varianter av sökordet innefattar synonymer, singular- 

och pluralformer, möjliga felstavningar och relaterade sökningar. Frasmatchning innebär att annonser 

visas när någon söker på det exakta sökordet samt liknande varianter. Till skillnad från exakt matchning 

kan frasmatchning ha eventuella ord före och efter sökordet. För att underlätta förståelsen för vad de 

olika matchningstyperna innefattar visas ett exempel i tabell 3. 

 
Tabell 3 – Exempel på matchningstyp då sökordet som valts är ”Trafikskola” 

Matchningstyp Exempel på ord 

Exakt matchning Trafikskola 

Bred matchning Körskola 

Frasmatchning Linköpings trafikskola 

 

På varje rad i datamaterialet finns information om vilken Veckodag det är då annonsen klickats på. Det 

går att schemalägga och begränsa så att annonserna endast visas på till exempel fredagar. 

 

Enhet innehåller information om vilken enhet som användes för att klicka på annonsen. De olika 

enheterna som finns är dator, mobil och surfplatta.  

 

Genomsnittsposition är den position på Google i sökresultatet där annonsen i genomsnitt visas med 

kombination av bakgrundsvariablerna. Denna position avgörs beroende på hur mycket företaget 

betalar för sökordet. Sökord med en genomsnittsposition mellan 1 och 8 hamnar generellt på första 

sidan medan sökord med ett mått 9 och 16 andra sidan och så vidare. Har ett sökord exempelvis ett 

genomsnittsmått på 1.5 betyder det att ordet vanligtvis dyker upp på position 1 eller 2 (Google, 2016). 

Genomsnittsposition kan därför anta alla reella tal från 1 och uppåt men i denna uppsats finns endast 

sökord som har genomsnittspositioner som varierar mellan 1 och 11. Det bör även nämnas att en högre 

Genomsnittsposition innebär att positionen för annonsen är längre ner på sökresultatet.   

 

Det finns möjlighet i Google AdWords inställningar att begränsa om annonsen inte ska visas på till 

exempel helgen och från en viss enhet. Uppdragsgivaren för denna uppsats har inte gjort några 

inställningar i AdWords när det gäller enhet och veckodag och annonsen visas därför lika ofta oavsett 

vilken veckodag eller enhet. 

2.2 Databearbetning 

För att kunna beräkna sannolikheten att ett klick leder till köp har en binär responsvariabel skapats. 

Den ursprungliga variabeln, KonverteradeKlick är på nominalskala och innehåller information om antal 

köp och behöver transformeras för att bli binär, det vill säga att den indikerar köp och icke-köp. 

 

Transformeringen som genomförs är att då variabeln Klick överstiger 1 så kopieras raden så många 

gånger som Klick anger. KonverteradeKlick vecklas samtidigt ut och det skapas så många 1:or som 
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KonverteradeKlick anger och resterande rader blir 0:or. För att förtydliga detta har tabell 4 och 5 

skapats, där tabell 4 visar hur det ursprungliga datamaterialet såg ut och tabell 5 visar ett exempel på 

hur transformeringen gått till. 

 
Tabell 4 – Data innan transformering 

 
Tabell 5 – Transformering av variablerna Klick och KonverteradeKlick 

 

Genomsnittsposition ändras inte då data transformerats. Variabelvärdet blir därför lika för 

kombinationer av samma inställningar, vilket betyder att variablerna fortfarande kan användas för 

analys.   

 

Variablerna Matchningstyp, Veckodag och Enhet har omvandlats till indikatorvariabler för att kunna 

användas i metoder som logistisk regression. 

 

Det är vanligt att en annons klickas utan att en konvertering sker. Endast två procent av alla klick leder 

till ett köp vilket innebär att klasserna är olika stora. Detta betyder att data är obalanserad vilket kan 

bidra till problem vid klassificering. Klassificeringsmetoder tenderar vid obalanserad data att fokusera 

på den större klassen och ignorera den mindre (Chawla et al., 2004). I denna uppsats fall innebär detta 

att samtliga observationer hamnar i klassen icke-köp trots att två procent borde klassificeras som köp.  

 

 

  

Matchningstyp Veckodag Enhet Genomsnittsposition Klick KonverteradeKlick 

Bred matchning Måndag Dator 2.1 4 1 

Exakt matchning Onsdag Surfplatta 1 2 2 

Matchningstyp Veckodag Enhet Genomsnittsposition KonverteradeKlick 

Bred matchning Måndag Dator 2.1 1 

Bred matchning Måndag Dator 2.1 0 

Bred matchning Måndag Dator 2.1 0 

Bred matchning Måndag Dator 2.1 0 

Exakt matchning Onsdag Surfplatta 1 1 

Exakt matchning Onsdag Surfplatta 1 1 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de statistiska metoder som använts i uppsatsen. Metoderna presenteras 

separat i olika avsnitt. 

3.1 SMOTE- Synthetic Minority Over-sampling TEchnique 

SMOTE är en samplingsteknik som kan användas när problem vid klassificering med obalanserade 

klasser, det vill säga då responsvariabeln har en skev fördelning, uppstår. Principen är att syntetiska 

observationer skapas utav minoritetsklassen genom att ett visst antal nya observationer skapas utifrån 

varje observation i den ursprungliga datamängden. Detta för att få ett mer balanserat datamaterial 

där båda klasserna är likvärdigt representerade. (Chawla et al., 2002) 

 

De syntetiskt genererade observationerna bildas med hjälp av minoritetsklassens ursprungliga 

observationer. En observation väljs ut och sedan beräknas dess närmsta grannar ut, antalet grannar 

bestäms av ett angivet tal k. Därefter utförs beräkningar som resulterar i en ny observation som tillhör 

minoritetsklassen. (Chawla et al., 2002)  

 

Beräkningarna som nämns utförs olika för kontinuerliga och nominala variabler och därför beskrivs de 

olika tillvägagångssätten separat i kommande avsnitt. Om inget annat nämns baseras nedan 

beskrivningar på (Chawla et al., 2002) och (Chawla 2005). 

3.1.1 Kontinuerliga variabler 

För kontinuerliga variabler sker valet av de 𝑘 närmaste grannarna genom att beräkna det euklidiska 

avstånd som finns mellan den valda observationen, som kallas 𝑥, och resterande observationer i 

minoritetsklassen. De 𝑘 observationerna med kortast euklidiskt avstånd väljs ut. Av dessa 

observationer väljs sedan en av dem slumpmässigt ut och kommer att hamna i vektorn 𝑥𝑛. Detta 

upprepas lika många gånger som antalet syntetiska observationer som ska skapas per ursprunglig 

observation i minoritetsklassen. Därefter beräknas avstånden mellan 𝑥𝑛 och 𝑥 för varje kontinuerlig 

variabel. Därefter multipliceras avstånden med ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1 och sist adderas 

dessa till 𝑥. De resulterade talen är den kontinuerliga delen av de syntetiskt skapade observationen 

som i fortsättningen kallas för 𝑢. 

 
Formel 1 – Kontinuerliga delen av den nya observationen 

𝑢 = 𝑥 + 𝑠 ∙ (𝑥𝑛 − 𝑥) 

Där 𝑥 är en slumpmässigt vald observation, 𝑠 är ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1 och 𝑥𝑛 är de 

utvalda av de 𝑘 observationerna med kortast avstånd till 𝑥. 

För att förtydliga hur de kontinuerliga delarna av de nya observationerna skapas visas ett exempel i 

figur 1.  
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Figur 1 – Kontinuerliga delen av de nya observationerna i SMOTE 

I figur 1 visas situationen då 𝑘 är 5 och antalet nya observationer per ursprunglig observation är 2. 

3.1.2 Nominala variabler 

För nominala variabler sker valet av de 𝑘 närmaste grannarna genom att beräkna avstånd mellan 𝑥 och 

resterande observationer i minoritetsklassen. Detta avstånd beräknas enligt principen VDM, Value 

Difference Metric (Cost och Salzberg, 1993). 𝑘 observationer med kortast avstånd väljs ut. Av dessa 

observationer utförs en majoritetsomröstning mellan dessa och 𝑥. Omröstningen undersöker vilka 

värden som är mest frekventa för variablerna. De värden på förklaringsvariablerna som varit mest 

frekventa är de värden som appliceras på den syntetiska variabeln. Vid oavgjort utfall kommer ett utav 

värdena slumpmässigt att väljas. De resulterade värdena är den nominala delen av den syntetiskt 

skapade observationen som i fortsättningen kallas för 𝑣.  

 3.1.3 Resultat 

Tillsammans bildar 𝑢 och 𝑣 en ny syntetisk observation. Denna kommer att likna den slumpmässigt 

valda observationen, 𝑥, och dess närmsta grannar. Resultatet av SMOTE är en ny syntetisk datamängd 

för minoritetsklassen som liknar de sanna värden som finns hos klassens observationer. Detta ska bidra 

till att klassificeringsmetoder får en jämn prediktionskapacitet i båda klasserna jämfört med när 

datamaterialet är obalanserat. (Chawla et al., 2002) 

I funktionen anges hur många nya observationer per ursprunglig observation som ska skapas samt vad 

k ska vara. Det kommer att testas hur många nya observationer i minoritetsklassen som borde skapas 

för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

3.2 Klassificeringsmetoder 

I detta kapitel presenteras enkel- och multipel logistisk regression, beslutsträd och neurala nätverk. 

Samtliga metoder är klassificeringsmetoder som i denna uppsats kommer användas för analys.  

Vid modellering med multipel logistisk regression, beslutsträd och neurala nätverk har datamaterialet 

först slumpmässigt delats upp i två mängder, en träningsmängd och en testmängd. Detta görs för att 

modellen inte ska riskera överanpassning och för att prediktionskapaciteten hos modellen ska kunna 
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testas med hjälp av testmängden. Träningsmängden består av 70 procent av datamaterialet och 

resterande 30 procent finns i testmängden. 

3.2.1 Multipel logistisk regression  

Multipel logistisk regression används då responsvariabeln är binär. Här undersöks samband mellan 

flera förklarande variabler och sannolikheten att responsvariabeln ska inträffa. 

 
Formel 2 – Multipel logistisk regression 

𝐸[𝒀] = �̂� =
e𝛽0 +𝛽1𝑿1+∙∙∙+𝛽𝑝−1𝑿𝑝−1

1 + e𝛽0 +𝛽1𝑿1+∙∙∙+𝛽𝑝−1𝑿𝑝−1
 

 

Där {𝛽0 , 𝛽1, …, 𝛽𝑝−1} är regressionskoefficienterna och 𝑝 är antalet regressionskoefficienter. 𝑌 är 

responsvariabeln och {𝑿1, …, 𝑿𝑝−1} är de förklarandevariablerna (Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 

2005). 

 

För att skatta parametrarna {𝛽0 , 𝛽1, …, 𝛽𝑝−1} från modellen maximeras log-likelihoodfunktionen 

(Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 2005). 

Formel 3 – Log-likelihoodfunktionen för multipel logistisk regression 

𝐿𝑜𝑔𝑒𝐿(𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝)

= ∑ 𝑌𝑖(

𝑛

𝑖=1

𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1+. . . +𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1)

− ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑒[1 + 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑋𝑖1+...+𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1)]

𝑛

𝑖=1

 

där 𝑛 är antalet observationer. Då sannolikheten beräknas för en binär responsvariabel är brytpunkten 

vanligtvis 0.5. Detta innebär att sannolikheter över 0.5 klassificeras som 1:or.  

3.2.1.1 Multikollinjäritet 
Innan multipel logistisk regression skapas undersöks det om några av de förklarande variablerna 

korrelerar med varandra, det vill säga, förklaras av varandra. Korrelerar variablerna blir det svårt att 

utskilja vilken variabel som har effekt på responsvariabeln och dessutom kan parameterskattningarna 

då anta orimliga värden.  

För att ta reda på om två nominala variabler korrelerar används Cramer’s V. 

Formel 4 – Cramer's V 

𝑉 =
√

∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
𝑛

⁄

𝑚𝑖𝑛(𝑐 − 1, 𝑟 − 1)
 

där 𝑛 är antalet observationer, 𝑐 är antal kolumner och 𝑟 är antal rader i tabellen. 𝑓0 den observerade 

frekvensen och 𝑓𝑒 den förväntade frekvensen. Cramer’s V kan antas vara ett mått på korrelationen 
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mellan två nominala variabler (Bergsma, 2013). Värdena som Cramer’s V kan anta finns mellan 0 och 

1 och ett värde nära 1 innebär en hög korrelation mellan variablerna. 

För att ta reda på om en nominal variabel korrelerar med en kontinuerlig variabel används intraklass-

korrelation. En intraklass-korrelationskoefficient beräknas med hjälp av varianskomponenter i en 

envägs-ANOVA. Först ställs en ANOVA-modell upp enligt följande. 

Formel 5 – ANOVA-modell 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑗  

där 𝑌𝑖  är den kontinuerliga variabeln, 𝜇 är den nominala och 휀 är slumpen, som är normalfördelad.  

Formel 6 – Intraklass-korrelation 

𝜌{𝑌𝑖𝑗, 𝑌𝑖𝑗′} =
𝜎𝜇

2

𝜎𝜇
2 + 𝜎2

 

I formel 6 är 𝜎𝜇
2 variansen som den nominala variabeln förklarar hos 𝑌 och 𝜎2 är variansen som 

slumpen förklarar hos 𝑌. Då 𝜌 blir stort betyder det att den nominala variabeln förklarar stor del av 

variansen i den kontinuerliga variabeln och vice versa. Detta innebär att 𝜌 kan antas vara ett mått på 

korrelation mellan en nominal variabel och en kontinuerlig variabel (Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 

2005). 

3.2.1.2 Oddskvot 
För att underlätta tolkningen när parametrarna skattas beräknas oddskvoten. Oddskvoten beskriver 

hur sannolikt det är att ett utfall sker för en observation med en viss egenskap jämfört med en 

observation utan denna egenskap (Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 2005). 

Formel 7 – Oddskvoten för multipel logistisk regression 

𝑂�̂� =
𝑜𝑑𝑑𝑠2

𝑜𝑑𝑑𝑠1
= e𝛽1 

Då oddskvoten till exempel är 3 kan det tolkas som att något förekommer 3 gånger så ofta då en 

observation har en viss egenskap jämfört med då samma observation inte har den egenskapen  

3.2.1.3 Konfidensintervall för oddskvot 
För att ta reda på om de olika variablernas oddskvoter är signifikanta beräknas konfidensintervall för 

dem. Dessa intervall utgår från intervall skapade för parameterskattningarna och därefter görs de om 

så att de kan tolkas lättare precis som vid beräkningen av oddskvoten.  

Formel 8 – Konfidensgränser för oddskvoten 

𝑒[𝑏𝑘±𝑧1−𝛼/2∙𝑠{𝑏𝑘}] 

Där 𝑏𝑘 är parameterskattningen och 𝑠{𝑏𝑘} är standardavvikelsen för parameterskattningen. Värdet 

som hämtas ur standard normalfördelningstabellen, 𝑧1−𝛼/2 baseras på den valda signifikansnivån 𝛼 

(Kutner, Nachtsheim, Neter & Li, 2005). 
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3.2.1.4 Nagelkerkes förklaringsgrad 
För att se hur väl de förklarande variablerna förklarar responsvariabeln i en logistisk regressionsmodell 

används Nagelkerkes förklaringsgrad (Menard, 2001). Den är skapad utifrån Cox & Snells 

förklaringsgrad där värdena maximalt antar värdet 1. Desto närmre 1 förklaringsgraden är desto mer 

varians i responsvariabeln förklarar modellen. 

 

Formel 9 – Nagelkerkes förklaringsgrad för multipel logistisk regression 

𝑅𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒
2 =

1 − (
𝐿0
𝐿1

)

2
𝑛

1 − 𝐿0

2
𝑛

 

Där 𝐿0 är likelihoodfunktionen, formel 3 utan logaritm, för nollmodellen som är den modell där 

responsvariabeln endast förklaras av slumpen.  𝐿1 är likelihoodfunktionen för den kompletta modellen, 

där alla förklarade variabler ingår. 𝑅𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒
2  kan anta värden i intervallet 0 och 1. (Menard, 2001) 

3.2.2 Neurala nätverk 

Beskrivningar och formler i detta avsnitt utgår från hur metoder beskrivs i (Hastie, T., Tibshirani, R., & 

Friedman, J. 2009) om inget annat nämns. 

 

Klassificeringsmetoden neurala nätverk letar efter mönster i en del av datamängden för att sedan 

skapa en modell som kan tillämpas på en annan del eller hela datamängden. Neurala nätverk är den 

teknik inom data mining som anses vara den mest avancerade algoritmen inom området. Det är en 

prediktiv metod som baserat på en mängd inmatade uppgifter genererar utmatade uppgifter, så 

kallade inputnoder och outputnoder (se figur 2 och 3).  

 

Neurala nätverk är uppbyggda av sammankopplingar mellan noder. Det består alltid av ett input- och 

ett outputlager med en eller flera noder i vardera. Mellan dessa lager kan det finnas ett eller flera 

gömda lager. Varje nod i nätverket tar emot information antingen från andra noder eller från 

omgivningen.  
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Figur 2 – Ett neuralt nätverk med en outputnod och ett gömt lager. 

En outputnod används då de mönster man vill klassificera är kodade som binära tal, vilket stämmer för 

denna uppsats. Mellan inputlager ({x1, … , xp−1} i figur 2) och outputlager (f i figur 2) ligger ett gömt 

lager ({z1, … , zM} i figur 2) som innehåller gömda noder, dessa noder har ingen koppling till omvärlden. 

De gömda noderna kan liknas vid linjärkombinationer av inputnoderna. 

 
Formel 10 – Neurala nätverk 

𝑍𝑚 = 𝜎(𝛼0𝑚 + 𝜶𝑚
𝑇 𝑿), 𝑚 = 1, … , 𝑀 

𝑇 = 𝛿0 + 𝜹𝑇𝒁 

𝑓(𝑿) = 𝑔(𝑇) 

Där 𝑔 och 𝜎 är aktiveringsfunktioner och 𝛼0𝑚 och 𝛿0 är bias. 𝛼𝑖𝑚 och 𝛿 är vikten av kopplingarna. 

 

Figur 3 – Neuralt nätverk med beteckningar 

Figur 3 är ett exempel på ett neuralt nätverk med tre inputnoder och ett gömt lager med 2 gömda 

noder. Där {𝛼11, … , 𝛼32} är vikterna, 𝛼01 och 𝛼02 är bias och  𝛿01 är skattningen. 
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För att skatta vikterna används bakåtpropagering. Algoritmen börjar med slumpmässiga startvikter och 

därefter itererar algoritmen för att minska felfunktionen. Antalet olika startvikter som utforskas är 

antalet preliminära körningar som tillåts, därefter väljs de startvikter som, efter ett mindre antal 

iterationer, ger den lägsta felfunktionen. De utvalda startvikterna itereras ytterligare tills konvergens 

uppnås.  

När ett neuralt nätverk skapas letar algoritmen efter det nätverk som minimerar felfunktionen. Detta 

innebär att det är ett globalt minimum som är målet, inte ett lokalt, dock kan man aldrig veta om det 

är ett globalt minimum som hittats.  

Formel 11 – Felfunktionen Cross Entropy för neurala nätverk 

𝑅(𝑿) = − ∑ 𝑦𝑖 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝒙𝑖) 

𝑛

𝑖=1

 

Felfunktionen i denna uppsats är Cross Entropy, formel 11, och för att underlätta minimeringen av 

denna kan antalet körningar i den preliminära träningen ökas. Med körningar menas att olika 

startvikter slumpmässigt väljs. Den preliminära träningen sker innan skapandet av det faktiska 

nätverket, denna hjälper till att hitta ett bättre minimum. 

I det gömda och i outputlagret används en aktiveringsfunktion som bestämmer hur nodens output 

kommer att se ut. I denna uppsats används den logistiska funktionen som aktiveringsfunktion eftersom 

problemet har en binär responsvariabel. Formel 14 visar hur den logistiska funktionen ser ut.  

Formel 12 – Aktiveringsfunktionen logistisk funktion för neurala nätverk 

1

1 + 𝑒−𝑍𝑚
 

där Zm finns i formel 10. 

3.2.2.1 Modellval  
Antal gömda lager bestäms av hur komplext datamaterialet är. Det är svårt att bestämma antalet lager 

genom att bara se på datamaterialet och behöver därför testas. Vanligt är dock att endast ett gömt 

lager används eftersom modellen snabbt blir överanpassad då antalet gömda lager ökas. När antalet 

noder i det gömda lagret ökas blir också komplexiteten på nätverket högre. Det kan vara bra att testa 

olika antal noder för att sedan jämföra modellerna med varandra. Det är dock generellt bättre att ha 

för många gömda noder än för få. 

3.2.3 Beslutsträd 

Ett beslutsträd är en klassificeringsmetod som generar en struktur som liknar ett träd. Trädets struktur 

består av en rotnod, noder och lövnoder som binds samman av grenar. Beslutsträdets uppgift är att 

dela upp datamaterialets observationer i grupper med samma klass. 
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Figur 4 – Uppbyggnaden av ett beslutsträd 

Figur 4 är en bild på ett beslutsträd, längst upp i trädet sitter rotnoden som med hjälp av en regel 

bestämmer vägen till en nod. För att klassificera varje observation i modellen till vilken klass en 

observation tillhör består varje gren av en unik regel.  

 

Trädet strävar efter att uppnå en komplett struktur, med detta menas att förgreningen av trädet slutar 

och lövnod skapas. Figur 4 är ett beslutsträd som uppnått en komplett struktur. Exempelvis kan 

algoritmen avslutas genom att trädet slutar förgrenas, att trädets maximala djup har uppnåtts eller att 

en ny förgrening minskar felfunktionen mindre än ett specificerat tröskelvärdet. 

 

Hur algoritmen väljer en regel för varje ny förgrening görs genom att alla möjliga regler skapas, sedan 

väljs den regel med högst informationsvinst ut. 

 
Formel 13 – Informationsvinst för beslutsträd 

∆= 𝐼(𝑓ö𝑟ä𝑙𝑑𝑒𝑟) − ∑
𝑁(𝑣𝑗)

𝑁

𝑤

𝑗=1

𝐼(𝑣𝑗) 

Där 𝐼 är föroreningsmåttet, 𝑁 är antal objekt i föräldranoden, 𝑤 är antalet variabler och 𝑁(𝑣𝑗) är 

antalet objekt i barnnoden, 𝑣𝑗. (Tan et al., 2013) Föräldranoden är den nod som finns innan den 

skapade noden. 

3.2.3.1 Modellval  
För att utvärdera trädet studeras antalet löv, den slutgiltiga felkvoten samt trädets djup. Trädets djup 

är alla nivåer i trädet utom rotnoden. Figur 4 är ett beslutsträd med fyra nivåer och dess djup är tre. 

Beslutsträd utgörs av en algoritm som har begränsning på hur många steg trädet kan förgrenas och 

hur splittringarna ska genomföras. Felkvoten studeras och bör vara relativt lågt men aldrig noll 

eftersom då skulle modellen anses vara överanpassad. 
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Det finns olika föroreningsmått, eng. impurity measure, för att reducera felet i beslutsträd, de som 

används i denna uppsats är Entropy och Gini. 

Formel 14 – Föroreningsmåttet Entropy för beslutsträd vid binär klassificering 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − �̂�𝑚 ∙ 𝑙𝑜𝑔�̂�𝑚 

 

Formel 15 – Föroreningsmåttet Gini för beslutsträd vid binär klassificering 

𝐺𝑖𝑛𝑖 = �̂�𝑚(1 − �̂�𝑚) 

där 𝑚 är en given nod och �̂�𝑚 är antalet observationer för den givna noden (Hastie, T., Tibshirani, R., 

& Friedman, J. 2009). 

3.3 Utvärderingsmått 

I detta avsnitt beskrivs de olika mått som används för att utvärdera klassificeringsmodeller. Dessa mått 

beskriver hur bra eller mindre bra en modell är, i vissa fall kan de även förklara vad som är bra eller 

mindre bra med modellen. 

3.3.1 Felkvot och ackuratess 

Genom att ställa antalet felaktiga prediktioner mot totala antalet prediktioner fås andelen 

observationer som klassificerats fel. Desto lägre värde på felkvoten desto bättre klassificering. 

 
Tabell 6 – Förväxlingsmatris för klasserna 

 Predikterat värde 

Icke-köp Köp 

Sant värde Icke-köp True Negative (TN) False Positive (FP) 

Köp False Negative (FN) True Positive (TP) 

 
Formel 16 – Felkvot 

𝐹𝑒𝑙𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 

𝑁𝑝
 

Där FN och FP är antalet felaktiga prediktioner och 𝑁𝑝 är det totala antalet prediktioner. 

Ackuratessen är motsatsen till felkvoten vilket innebär att den beskriver andelen observationer som 

klassificerats rätt. Till skillnad från felkvoten innebär ett högt värde på ackuratessen en bättre 

klassificering. (Tan et al., 2013) 

 
Formel 17 – Ackuratess 

𝐴𝑐𝑘𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠𝑠 =
𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑁𝑝 
= 1 − 𝐹𝑒𝑙𝑘𝑣𝑜𝑡 

Där TN och TP är antalet rätta prediktioner och 𝑁𝑝 är det totala antalet prediktioner. 
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3.3.2 Receiver Operation Characteristic (ROC) Curve 

ROC är en teknik som används för att visualisera och utvärdera klassificerare baserat på deras 

prestationer. ROC-grafen är tvådimensionell och har TPR på y-axeln och FPR på x-axeln. Då en binär 

klassificerare utvärderas med hjälp av ROC ges en punkt i diagrammet som kan jämföras med andra 

klassificerares punkter. Om en punkt hamnar i nedre vänstra hörnet (0,0) klassas samtliga 

observationer som negativa och det omvända har hänt om punkten hamnar i (1,1). Klassificeraren är 

perfekt om punkten (0,1) fås eftersom detta innebär att alla observationer klassificerats rätt. (Fawcett, 

2003) 

 

Figur 5 är ett exempel på hur en ROC-kurva kan se ut. 

 

Figur 5 – Exempel på en ROC-kurva 

För att lätt kunna jämföra två eller flera klassificerare kan arean under ROC-kurvan räknas ut. Eftersom 

AUC är en del av arean av en kvadrat där sidlängden är 1 så kommer dess värde alltid vara mellan 0 

och 1. Om AUC antar ett värde på 50 procent kan det jämföras med slumpmässiga gissningar och därför 

borde ingen realistisk klassificerare ha en AUC som är lägre än 50 procent. (Fawcett, 2003) 

3.4 R-paket 

DMwR: Torgo, L. (2010) har skapat paketet DMwR som innehåller funktioner för data mining. I denna 

uppsats används detta paket för SMOTE. 

fmsb: Minato Nakazawa (2015) har skapat paketet fmsb som innehåller funktioner för till exempel 

medicinsk statistik. I denna uppsats används funktioner ur detta paket för att beräkna Nagelkerkes 

förklaringsgrad. 
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ICC: M.E. Wolak, D.J. Fairbairn och Y.R. Paulsen (2012) har skapat paketet ICC. I denna uppsats används 

funktioner ur detta paket för att beräkna intraklass-korrelationen. 

ROCR: Sing T, Sander O, Beerenwinkel N och Lengauer T (2005) har skapat paketet ROCR som 

innehåller funktioner för visualisering av klassificeringsmodellers prestationer. I denna uppsats 

används funktioner ur detta paket för att skapa ROC-kurvor och utvärdera modellers 

prediktionskapacitet. 

rpart: Terry Therneau, Beth Atkinson and Brian Ripley (2015) har skapat paketet rpart. I denna uppsats 

används funktioner ur detta paket för att skapa beslutsträd. 

rpart.plot: Stephen Milborrow (2015) har skapat rpart.plot. I denna uppsats används funktioner ur 

detta paket för att skapa ett bättre utseende på beslutsträdet 

vcd: David Meyer, Achim Zeileis och Kurt Hornik (2015) har skapat paketet vcd som står för Visualizing 

Categorical Data. I denna uppsats används funktioner ur detta paket för att beräkna Cramer’s V. 

3.4.1 Problem med DMwR 

En funktion för metoden SMOTE finns skapad i paketet DMwR i den statistiska programvaran R. Denna 

är skapad efter principen som beskrivs i avsnitt 3.1, men innehåller vissa skillnader. Funktionen 

hanterar inte nominala variabler med majoritetsröstning. Funktionen innehåller även ett fel som gör 

att den inte hanterar de nominala variablerna korrekt. Detta resulterar i felaktiga fördelningar för 

variablerna. Funktionen har redigerats så att den fungerar korrekt och finns kommenterad i bilaga 

10.1. Felet som tidigare fanns i funktionen är tydligt markerat. 
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4. Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras beskrivande statistik samt resultatet från analyser som utförts. 

4.1 Beskrivande statistik 

Här presenteras beskrivande statistik för de variabler från datamaterialet som används och analyseras 

i uppsatsen. Diagrammen visar fördelningen för olika variabler för att ge stöd till vidare analyser. 

4.1.1 KonverteradeKlick 

Fördelningen över responsvariabeln KonverteradeKlick visas i figur 6. 

 
Figur 6 – Fördelningen för KonverteradeKlick 

Fördelningen för KonverteradeKlick är skev då många klickar på annonsen utan att köpa produkten. 

Det är endast två procent av alla klick som leder till ett köp. Responsvariabels skeva fördelning med 

obalanserade klasser hanteras med hjälp av samplingstekniken SMOTE.  Diagrammet är baserat på 

tabellen i Bilaga 1. 
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4.1.2 Veckodag  

Hur fördelningen för andel köp, andel klick samt andel köp per klick ser ut för variabeln Veckodag 

visualiseras i figur 7. 

 

 

Figur 7 – Fördelningen för klick, köp samt köp/klick för variabeln Veckodag 

 

På lördagar och söndagar sker det minst klick, och på vardagar sker det mest klick. Mer än hälften av 

alla köp sker på måndagar, tisdagar och onsdagar. På lördagar och söndagar sker det även minst köp 

av produkten. I genomsnitt så är onsdag den dag då produkten köps mest. Precis som för klick sker det 

även mer köp under vardagar jämfört med under helgen. Sista diagrammet i figur 7 visar köp per klick, 

det vill säga andel klick som leder till köp. De är söndag som har högst andel köp. Söndagar har högst 

andel köp per klick eftersom det sker få klick och relativt många köp. Diagrammen är baserade på 

tabellen i Bilaga 2. 
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4.1.3 Enhet 

Hur fördelningen för andel köp, andel klick samt andel köp per klick ser ut för variabeln Enhet 

visualiseras i figur 8. 

 

 

Figur 8 – Fördelningen för klick, köp samt köp/klick för variabeln Enhet 

Fördelningen för Enhet visar att majoriteten av alla klick och alla köp sker från en dator. Det är alltså 

vanligast att man använder sig av dator då man klickar på annonsen och även vid köp av produkten. 

Vid fördelningen för köp per klick har dator inte lika stor majoritet. För dator sker det betydligt fler köp 

per klick än vad det gör för mobil och surfplatta. Diagrammen är baserade på tabellen i Bilaga 3. 
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4.1.4 Matchningstyp 

Hur fördelningen för andel köp, andel klick samt andel köp per klick ser ut för variabeln Matchningstyp 

visualiseras i figur 9. 

 

Figur 9 – Fördelningen för klick, köp samt köp/klick för variabeln Matchningstyp 

Majoriteten av alla klick sker via inställningen bred matchning och inställningarna exakt matchning och 

frasmatchning motsvarar tillsammans ungefär en fjärdedel av alla klick. Fördelningen för alla köp är lik 

fördelningen för alla klick, bred matchning har något lägre majoritet då det sker fler antal köp via 

inställningarna exakt matchning och frasmatchning. Vid köp per klick har bred matchning inte längre 

majoritet. Frasmatchning och exakt matchning har större andel köp per klick än bred matchning. 

Diagrammen är baserade på tabellen i Bilaga 4. 
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4.1.5 Genomsnittsposition  

Hur fördelningen för andel köp, andel klick samt andel köp per klick ser ut för variabeln 

Genomsnittsposition visualiseras i figur 10. 

 

Figur 10 – Fördelningen för klick, köp samt köp/klick för variabeln Genomsnittsposition 

Mer än hälften av alla klick på annonsen har klickats då genomsnittspositionen varit ett och lite mindre 

än hälften av alla köp har skett då annonsens genomsnittsposition är ett. När annonsen har en 

genomsnittsposition på 8.4 är det 25 procent av alla klick som leder till köp. Det finns endast fyra klick 

för denna genomsnittsposition och ett av dessa fyra klick var ett köp, därav den höga andelen köp. 

Detta betyder inte att en genomsnittsposition på 8.4 är bättre, det vill säga leder till fler köp, än en 

lägre genomsnittsposition. Diagrammen är baserade på tabellen i Bilaga 5. 
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4.2 Sampling 

För att undersöka om den skeva klassfördelningen har någon påverkan vid klassificering har prediktion 

med logistisk regression på originaldata samt på olika datamaterial framtagna med SMOTE testats. 

 

Målet är att FNR och FPR ska bli likvärdiga samt att AUC ska vara så hög som möjligt.  

Det är två olika argument som ändras för SMOTE. Det första bestämmer hur stor andel av 

datamaterialet som ska bestå av minoritetsklassen, köp, och det andra är k. Värdet på k bestämmer 

hur många grannar till respektive observation som används för att skapa de nya observationerna.  

 

Figur 11 innehåller en utvärdering av olika varianter av datamaterialet baserat på olika inställningar av 

SMOTE.  

 

 

Figur 11 – Jämförelse mellan felkvot köp, felkvot icke-köp samt AUC uppdelat på procent i data för olika inställningar på 

SMOTE 
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Det visade sig att klassificering på originaldata, som endast har två procent köp, resulterade i en FNR 

på 1 vilket innebär att alla köp klassificerats som icke-köp. FPR är 0 vilket bidrar till att den totala 

felkvoten får samma värde som andelen köp i datamängden.  

 

Figur 11 visar att när andelen köp i data ökar blir FNR lägre och FPR blir högre. AUC blir först högre då 

andelen ökar men då andelen passerat hälften minskar AUC något igen. Figur 11 visar att då 

datamaterialet består av 50 procent köp och 50 procent icke-köp och k är fem fås högst värde för AUC 

samt likvärdiga felkvoter i klasserna. Detta datamaterial väljs därför ut och används för klassificering i 

kommande avsnitt. Enligt Chawla et al. (2002) har tidigare studier kommit fram till att klassificeringen 

ger bäst resultat då klasserna är lika representerade. Detta stämmer även för denna uppsats.  

4.3 Klassificering 

I det här avsnittet presenteras resultaten från de tre olika klassificeringsmetoderna som modellerats.  

4.3.1 Multipel logistisk regression 

Innan en multipel logistisk regression skattas, undersöks först om det finns multikollinjäritet mellan 

förklaringsvariablerna. För detta används olika mått beroende på variablernas skala vilket beskrivs i 

kapitel 3.2.2.1. Nedan i tabell 7 presenteras korrelationerna mellan variablerna. 

Tabell 7 – Korrelationer mellan variablerna för multipel logistisk regression 

 Enhet Veckodag Matchningstyp Genomsnittsposition 

Enhet 1 0.112 0.031 0.015 

Veckodag  1 0.046 0.007 

Matchningstyp   1 0.029 

Genomsnittsposition    1 

 

Korrelationerna är relativt låga och därför antas det inte finnas någon multikollinjäritet. 

En multipel logistisk modell har anpassats på träningsmängden. I regressionen anges 

KonverteradeKlick som beroende variabel och Enhet, Veckodag, Genomsnittsposition och 

Matchningstyp som de förklarande variablerna.  
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Tabell 8 – Resulterande multipel logistisk regression 

Parameter Skattning Oddskvot Nedre gräns för 95 % 

konfidensintervall av 

oddskvot 

Övre gräns för 95 % 

konfidensintervall av 

oddskvot 

Intercept -0.527 - - - 

Mobil -1.105 0.331 0.300 0.365 

Surfplatta -1.020 0.361 0.328 0.396 

Måndag 0.007 0.993 0.945 1.043 

Tisdag -0.076 0.927 0.882 0.973 

Onsdag 0.184 1.202 1.145 1.261 

Torsdag 0.100 1.105 1.052 1.162 

Lördag -0.087 0.917 0.832 1.010 

Söndag 0.302 1.352 1.255 1.457 

Genomsnittsposition 0.242 1.274 1.256 1.293 

Exakt matchning 0.397 1.487 1.438 1.537 

Frasmatchning 0.237 1.270 1.203 1.337 

 

För att kontrollera varje variabels signifikans har konfidensintervall för oddskvoterna räknats ut. Dessa 

finns presenterade i tabell 8. Täcker intervallen 1 går det inte att statistiskt säkerställa på 5 procent 

signifikansnivå att dessa påverkar sannolikheten för köp annorlunda än de variabelvärden som inte 

finns med i tabell 8. Det är intervallen för måndag och lördag som täcker ett och dessa dagar kan inte 

antas skilja sig från fredag som är den dagen som jämförs med. 

Högst sannolikhet för köp har en person som söker via en dator på en söndag på ett ord som har 

inställningen exakt matchning och då genomsnittspositionen för annonsen är så hög som möjligt. Lägst 

sannolikhet för köp har en person som söker via en mobil på en lördag, måndag eller tisdag, på ett ord 

som har inställningen bred matchning och då genomsnittspositionen för annonsen är så nära ett som 

möjligt. 

För att visa hur sannolikheten för köp beräknas visas detta för en person, 𝑥∗, som söker på ett sökord 

med Matchningstyp frasmatchning, får upp en annons med 1.8 i Genomsnittsposition, på Enhet mobil, 

på Veckodag fredag.  

Formel 18 – Exempel på beräkning av sannolikhet för köp 

�̂�𝑥∗ =
𝑒−0.527+(−1.105∗1)+(0.242∗1,8)+0.237∗1

1 + 𝑒−0.527+(−1.105∗1)+(0.242∗1,8)+0.237∗1
= 0.278 

 

Att den skattade sannolikheten för exempelpersonen hamnar på 0.278 innebär att sannolikheten att 

exempelpersonens klick på annonsen bidrar till ett köp är 27.8 procent. Detta betyder att 

exempelobservationen klassificeras som ett icke-köp enligt beskrivning i avsnitt 3.2.2. 

Nagelkerkes förklaringsgrad för den logistiska regressionen finns presenterad i tabell 7 och är 0.047. 

Detta innebär att 4.7 procent av variationen i KonverteradeKlick förklaras av de valda 

förklaringsvariablerna Enhet, Matchningstyp, Veckodag och Genomsnittsposition. Detta är ett lågt 
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värde eftersom detta innebär att 95.3 procent av variationen verkar förklaras av andra variabler som 

inte används i modellen. 

Tabell 9 – Nagelkerkes förklaringsgrad, Ackuratess och AUC för multipel logistisk regression 

Nagelkerkes förklaringsgrad Ackuratess AUC 

0.047 0.572 0.604 

 

För att kontrollera hur bra modellen är har testmängdens klassindelning predikterats. Dessa jämförs 

med de sanna värdena hos KonverteradeKlick och prediktionskapaciteten värderas med ackuratess och 

AUC.  

Den beräknade ackuratessen för modellen, som visas i tabell 9, är 0.572 vilket betyder att 57.2 procent 

av observationerna klassificerats rätt. Detta innebär också att 42.8 procent av observationerna 

klassificerats fel vid prediktionen vilket innebär att modellen inte klassificerar mycket bättre än 

slumpen. 

En ROC-kurva skapades för prediktionen och den resulterade i en AUC på 0.604. En graf som visar ROC-

kurvan finns i bilaga 6.  

4.3.2 Neurala nätverk 

När neurala nätverk skapas anges antal gömda lager och antalet noder i de gömda lagren. Eftersom 

flera lager antas ge en för komplex modell har de presenterade modellerna endast ett lager. Det har 

testats hur många noder i det gömda lagret som ger det bästa neurala nätverket. Det är mellan 1 och 

12 antal noder som har testats. Den preliminära träningen har körts 10 gånger.  

För att kontrollera hur bra de neurala nätverken är har testmängdens klassindelning predikterats. 

Dessa jämförs med de sanna värdena hos KonverteradeKlick och prediktionskapaciteten värderas med 

felfunktionens värde, ackuratess och AUC.  

Tabell 10 redovisar resultaten av de fem neurala nätverk som gett bäst resultat där variablerna Enhet, 

Veckodag, Genomsnittsposition och Matchningstyp förklarar KonverteradeKlick. 

Tabell 10 – De fem bästa neurala nätverken 

Gömda noder Ackuratess AUC 

7 0.606 0.650 

6 0.604 0.650 

5 0.603 0.648 

4 0.599 0.647 

2 0.606 0.644 

I tabell 10 är de neurala nätverken sorterade efter högst AUC, men ackuratessen minskar och med 

minskat värde på AUC och följer därför ungefär samma mönster. Med ökat antal gömda noder verkar 

resultatet först bli bättre men sedan vänder det och blir sämre. När antalet noder är sex eller sju blir 

resultat vad det gäller AUC bäst.  
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Det som skiljer de två bästa åt är att nätverket med sju gömda noder har en bättre ackuratess. Detta 

innebär att det är nätverket med sju gömda noder som kommer att väljas. Denna modell ger ett värde 

för AUC på 0.65 och kommer att jämföras med de andra metodernas resultat i avsnitt. ROC-kurvan för 

den valda modellen finns i bilaga 7. 

4.3.3 Beslutsträd 

Ett beslutsträd har skapats med hjälp av träningsmängden där utfallet av KonverteradeKlick förklaras 

av Enhet, Veckodag, Genomsnittsposition och Matchningstyp. Det finns möjlighet att välja två olika 

föroreningsmått, men för båda måtten ges samma resultat för denna uppsats. Därför används 

standardvalet, Gini. Beslutsträdet använder inte samtliga variablervärden, utan det använder de 

variabelväden som tillräckligt bra kan dela upp datamaterialet till de två klasserna. I detta fall användes 

Genomsnittsposition, Exakt matchning, Tisdag, Mobil och Surfplatta för att skapa trädet. Tröskelvärdet 

som bestämmer hur mycket mer information som en ny förgrening måste ge är satt till ett lågt värde, 

0.0008. Trädets förgrening kommer att sluta då trädets djup uppnått 10 för att trädet inte ska bli för 

komplext. Det fullständiga trädet finns att betrakta i bilaga 8. 

För att kontrollera hur bra beslutsträdet är har testmängdens klassindelning predikterats. Dessa 

jämförs med de sanna värdena hos KonverteradeKlick och prediktionskapaciteten värderas med 

ackuratess och AUC.  

Tabell 11 – Ackuratess och AUC för beslutsträd  

Ackuratess AUC 

0.620 0.643 

Den beräknade ackuratessen för modellen, som visas i tabell 11, är 0.62 vilket betyder att 62 procent 

av observationerna klassificerats rätt. Detta innebär också att 38 procent av observationerna 

klassificerats fel vid prediktionen. 

Prediktionerna jämfördes med de sanna värdena för KonverteradeKlick och därefter beräknades TPR 

och FPR. Dessa två värden användes sedan för skapandet av en ROC-kurva som hade en AUC på 0.643, 

som presenteras i tabell 11. ROC-kurvan finns i bilaga 9. 

4.3.4 Jämförelse av klassificeringsmetodernas resultat 

Den multipla logistiska regressionen är en bra metod eftersom den tydligt visar hur mycket de olika 

variablerna påverkar responsvariabeln. Samtliga förklaringsvariabler blev signifikanta vilket innebär att 

de fyra variablerna kan användas för att ta reda på om en observation är ett köp eller icke-köp. Det 

som dock behöver nämnas är att Nagelkerkes förklaringsgrad blev 0.047 vilket innebär att de testade 

variablerna endast fångar upp 4.7 procent av variationen i responsvariabeln. 

Beslutsträd och neurala nätverk är mindre bra på att beskriva sambanden eftersom de inte ger lika 

lättolkade utskrifter vad det gäller hur olika värden på variablerna påverkar responsvariabeln. Dessa 

två metoder presterar dock bättre vad det gäller prediktion och har ett högre värde för både AUC och 

ackuratess vilket visas i tabell 12.  
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Tabell 12 – Jämförelse av AUC och Ackuratess för klassificeringsmetoderna 

Metod AUC Ackuratess 

Neurala nätverk 0.650 0.606 

Beslutsträd 0.643 0.620 

Multipel logistisk regression 0.604 0.572 

 

Den metod som har högst AUC och högst ackuratess är neurala nätverk vilket bidrar till att det är denna 

metod som kommer att rekommenderas för framtida klassificering och prediktering inom detta 

område. Multipel logistisk regression rekommenderas då syftet är att ta reda på hur olika variabler 

påverkar responsvariabeln. 

Eftersom syftet med denna uppsats är att finna hur förklaringsvariablerna påverkar sannolikheten för 

ett köp kan det vara bra att använda den multipla logistiska regressionen. Denna ger tydliga oddskvoter 

som indikerar på om sannolikheten för köp minskar eller ökar vid olika värden hos variablerna, detta 

saknar de andra metoderna.  
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5. Diskussion 
Som tidigare nämnts grupperade Rutz et al. (2007) sökorden efter deras homogenitet för att kunna 

använda dessa som förklarande variabler. I denna studie fanns det inte tillgång till det faktiska sökordet 

utan bara till ett unikt ID-nummer för varje sökord. Detta innebär att vi inte har kunna gruppera 

sökorden efter homogenitet och därför har inte sökord använts som förklarande variabel i uppsatsen. 

Ett förslag på lösning till detta kan vara att använda klustring för att gruppera ihop de SökordID som 

har liknande egenskaper hos övriga variabler. Detta skulle innebära att man grupperat sökorden men 

det är inte nödvändigtvis så att sökorden som tillhör samma grupp är lika varandra vad det gäller 

ordval. 

 

Det nämndes i avsnitt 1.3.2 att två ytterligare variabler fanns att tillgå men att dessa inte gick att koppla 

samman med de övriga variablerna. De två variablerna är Tid på dygnet och Geografisk placering. 

Dessa variabler anses eventuellt kunna förklara om ett klick på en annons ger ett köp eller inte och det 

är därför synd att dessa inte kunnat användas. Framförallt tror vi att Tid på dygnet påverkar om en 

person som klickat på annonsen köper produkten eller ej.  

 

En metod som skulle kunna användas för att klassificera vilka observationer som blir köp och icke-köp 

är outlier analysis, även kallat anomaly detection. Denna metod är bra då det finns få observationer i 

den klass som studien är intresserad av, dessa kan då klassificeras som outliers. Lätt förklarat kommer 

metoden se de observationer som skiljer sig från mängden, outliers, som de observationer som tillhör 

den intressanta klassen. Denna metod har inte använts i denna uppsats då den ansågs för avancerad 

för denna typ av uppsats. Metoden hade krävt mer tid och den rekommenderas till eventuella framtida 

studier. 

 

I studien har det inte framgått vilken produkt som annonserats på Google AdWords. Dock har vi under 

arbetets gång fått vetskap om att produkten riktar sig till företag samt att programvaran främst 

används på dator. Detta kan vara en förklaring till att annonsen klickats fler gånger via en dator samt 

att sannolikheten för köp är större då annonsen klickats via en dator.  

 

Det upptäcktes ett fel i koden i R som användes för SMOTE som korrigerades. Koden har sedan antagits 

fungera korrekt men det finns anledning att misstänka att fler fel kan finnas samt att fel kan finnas i 

andra koder som körts. Detta beror på att funktionerna som finns att tillgå utanför baspaketen i R är 

skrivna av olika personer och håller inte alltid en bra kvalitet. Funktionerna har setts över och inga fler 

fel har påträffats men den mänskliga faktorn kan ha bidragit till att felaktigheter har missats. 
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6. Slutsats 
Vilka inställningar påverkar sannolikheten att ett klick på en sökmotors annons leder till ett köp? 

De inställningar som undersökt är Enhet, Matchningstyp, Veckodag och Genomsnittsposition. De tre 

förstnämnda är sådana som kan väljas medan genomsnittspositionen bestäms av hur mycket företaget 

betalat för sökordet i förhållande till vad andra företag har betalat. Genomsnittspositionen är på så vis 

svår att bestämma men det går ändå att anta att ju mer företaget betalar för sökordet desto lägre 

värde antar Genomsnittsposition.  

 

Enligt samtliga testade metoder så påverkar alla testade variabler sannolikheten att ett klick på en 

sökmotors annons leder till ett köp. 

 

Tolkningarna i kommande stycken baseras på den multipla logistiska regressionen, om inget annat 

nämns, och gäller givet att resterande variabler hålls konstanta.  

 

För variabeln Enhet, som kan anta värdena mobil, dator och surfplatta, visade det sig att för dator är 

sannolikheten att ett klick leder till köp betydande högre än för mobil och surfplatta. Det verkar dock 

inte finnas någon betydande skillnad mellan mobil och surfplatta. När annonsen klickas via en dator är 

det omkring 65 procent större chans att produkten köps jämfört med de andra enheterna. 

 

För variabeln Matchningstyp är det exakt matchning som ger högst sannolikhet till köp och bred 

matchning är den matchningstyp som ger lägst sannolikhet. Det är 49 procent större chans för köp om 

produkten klickas då sökordet haft inställningen exakt matchning jämfört med bred matchning. Då 

sökordet har inställningen frasmatchning är sannolikheten för köp 27 procent högre än då inställningen 

är bred matchning. 

 

För variabeln Veckodag är det på söndagar som sannolikheten för köp är högst och på lördagar och 

tisdagar är den som lägst. På söndagar är det 30 procent, och på onsdagar är det 20 procent, större 

chans att man köper produkten jämfört med fredagar.  

 

För variabeln Genomsnittsposition har det funnits att ju högre värde den antar desto högre blir 

sannolikheten för köp. När genomsnittspositionen ökar med ett så ökar sannolikheten för ett köp med 

27 procent. Detta kan antas innebära att ju lägre bud företaget betalar för sökordet desto mer 

sannolikt är det att ett klick på annonsen leder till köp. 

 

Beslutsträdet använde följande variabelvärden vid skapandet: Genomsnittsposition, Exakt matchning, 

Tisdag, Mobil och Surfplatta. Detta betyder att dessa variabler kan anses viktigare för att förklara 

sannolikheten att ett klick på en sökmotors annons leder till ett köp än de utlämnade. 

 

Hur kan utfallet av köp och icke-köp predikteras bäst? 

För klassificering och prediktering av köp och icke-köp rekommenderas metoden neurala nätverk. 

Detta eftersom denna metod presterar bäst enligt både AUC och ackuratess vilket gör den mer pålitlig 

än multipel logistisk regression och beslutsträd. 
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Bilaga 

Bilaga 1 – KonverteradeKlick 

Köp Icke-köp Total 

1410 19768 21178 

Bilaga 2 – Veckodag  

Veckodag Andel klick Andel köp Köp/Klick 

Måndag 0.2036 0.1950 0.0215 

Tisdag 0.2029 0.1837 0.0200 

Onsdag 0.2029 0.2213 0.0244 

Torsdag 0.1716 0.1879 0.0246 

Fredag 0.1457 0.1348 0.0207 

Lördag 0.0280 0.0241 0.0193 

Söndag 0.0423 0.0532 0.0282 

 

Bilaga 3 – Enhet 

Enhet Andel klick Andel köp Köp/Klick 

Dator 0.9239 0.9610 0.0233 

Mobil 0.0380 0.0191 0.0113 

Surfplatta 0.0381 0.0199 0.0117 

 

Bilaga 4 – Matchningstyp 

Matchningstyp Andel klick Andel köp Köp/Klick 

Bred matchning 0.7044 0.6426 0.0205 

Exakt matchning 0.2255 0.2745 0.0273 

Frasmatchning 0.0702 0.0830 0.0265 
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Bilaga 5 – Genomsnittsposition 

Genomsnittsposition Andel klick Andel köp Köp/Klick 

1 0.5596 0.3801 0.0152 

1.1 0.0606 0.0901 0.0333 

1.2 0.0341 0.0411 0.0270 

1.3 0.0307 0.0397 0.0290 

1.4 0.0268 0.0305 0.0255 

1.5 0.0250 0.0206 0.0184 

1.6 0.0190 0.0298 0.0352 

1.7 0.0142 0.0184 0.0292 

1.8 0.0125 0.0156 0.0281 

1.9 0.0125 0.0255 0.0457 

2 0.0177 0.0291 0.0368 

2.1 0.0115 0.0149 0.0291 

2.2 0.0094 0.0106 0.0254 

2.3 0.0131 0.0177 0.0305 

2.4 0.0099 0.0121 0.0272 

2.5 0.0115 0.0170 0.0333 

2.6 0.0094 0.0106 0.0253 

2.7 0.0088 0.0135 0.0344 

2.8 0.0091 0.0184 0.0453 

2.9 0.0085 0.0128 0.0336 

3 0.0109 0.0220 0.0454 

3.1 0.0074 0.0128 0.0385 

3.2 0.0076 0.0099 0.0291 

3.3 0.0078 0.0121 0.0345 

3.4 0.0069 0.0113 0.0370 

3.5 0.0062 0.0064 0.0230 

3.6 0.0035 0.0064 0.0413 

3.7 0.0042 0.0057 0.0303 

3.8 0.0034 0.0057 0.0376 

3.9 0.0031 0.0043 0.0313 

4 0.0035 0.0071 0.0452 

4.1 0.0027 0.0071 0.0588 

4.2 0.0021 0.0028 0.0308 

4.3 0.0026 0.0043 0.0366 

4.4 0.0016 0.0021 0.0300 

4.5 0.0020 0.0057 0.0640 

4.6 0.0014 0.0021 0.0353 

4.7 0.0013 0.0007 0.0120 

4.8 0.0014 0.0014 0.0235 

4.9 0.0015 0.0043 0.0632 

5 0.0022 0.0021 0.0219 
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5.1 0.0009 0.0021 0.0536 

5.2 0.0010 0.0014 0.0323 

5.3 0.0008 0.0000 0.0000 

5.4 0.0009 0.0014 0.0357 

5.5 0.0008 0.0000 0.0000 

5.6 0.0005 0.0000 0.0000 

5.7 0.0007 0.0014 0.0465 

5.8 0.0006 0.0007 0.0270 

5.9 0.0007 0.0000 0.0000 

6 0.0007 0.0007 0.0213 

6.1 0.0003 0.0007 0.0476 

6.2 0.0003 0.0007 0.0526 

6.3 0.0003 0.0007 0.0500 

6.4 0.0003 0.0000 0.0000 

6.5 0.0003 0.0007 0.0526 

6.6 0.0003 0.0000 0.0000 

6.7 0.0002 0.0007 0.0714 

6.8 0.0003 0.0000 0.0000 

6.9 0.0002 0.0000 0.0000 

7 0.0003 0.0007 0.0588 

7.1 0.0002 0.0000 0.0000 

7.2 0.0002 0.0000 0.0000 

7.3 0.0002 0.0007 0.0769 

7.4 0.0002 0.0000 0.0000 

7.5 0.0001 0.0007 0.1429 

7.6 0.0001 0.0000 0.0000 

7.7 0.0001 0.0007 0.1250 

7.8 0.0001 0.0007 0.1667 

7.9 0.0001 0.0000 0.0000 

8 0.0002 0.0000 0.0000 

8.1 0.0001 0.0000 0.0000 

8.2 0.0001 0.0000 0.0000 

8.3 0.0001 0.0000 0.0000 

8.4 0.0001 0.0007 0.2500 

8.5 0.0001 0.0000 0.0000 

8.6 0.0000 0.0000 0.0000 

8.7 0.0000 0.0000 0.0000 

8.8 0.0002 0.0000 0.0000 

8.9 0.0000 0.0000 0.0000 

9 0.0001 0.0000 0.0000 

9.1 0.0000 0.0000 0.0000 

9.3 0.0000 0.0000 0.0000 

9.4 0.0000 0.0000 0.0000 

9.5 0.0000 0.0000 0.0000 

9.6 0.0000 0.0000 0.0000 



iv 
 

9.7 0.0000 0.0000 0.0000 

9.8 0.0000 0.0000 0.0000 

10 0.0001 0.0000 0.0000 

11 0.0000 0.0000 0.0000 

 

Bilaga 6 – ROC-kurva för multipel logistisk regression 

 

Bilaga 7 – ROC-kurva för neurala nätverk 
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Bilaga 8 – Beslutsträd 

 

Går observationerna åt vänster stämmer påståendet och varje nods översta siffra säger om 

observationerna klassas till 0 (icke-köp) eller 1 (köp). Under den översta siffran finns två siffror som 

säger hur många observationer som ursprungligen tillhör de olika klasserna. Exempel (se inringat 

område i diagrammet): där säger regeln att om genomsnittsposition är större än eller lika med 1.097 

ska observationerna gå till den vänstra noden och är det mindre ska observationerna till den högra 

noden. Rubriken i den vänstra noden säger att 832 av observationerna ursprungligen är icke-köp och 

258 av observationerna är köp.   
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Bilaga 9 – ROC-kurva för beslutsträd 

 

Bilaga 10 – Koder i R 

Bilaga 10.1 – SMOTE 

################################################################# 
# SMOTE 
################################################################# 
 
smote.exs <- function(data.tgt.N.k) 
  # INPUTS: 
  # data är observationerna I minoritetsklassen 
  # tgt är namnet på responsvariabeln 
  # N är procentsatsen för översamplingen 
  # k är antal grannar 
  # OUTPUTS: 
  # resultatet av funktionen är ett N*T datamaterial av syntetiskt skapade observationer i minoritetsklassen 
{ 
 
  # Skapar en vektor för all kategorisk data från datamaterialet 
  nomatr <- c() 
 
  # Skapar en T matris från data 
  T <- matrix(nrow=dim(data)[1].ncol=dim(data)[2]-1) 
  for(col in seq.int(dim(T)[2])) 
 
    # Om data är kategorisk läggs det till som heltal i T och index läggs in i ”nomatr” 
    if (class(data[.col]) %in% c('factor'.'character')) { 
      T[.col] <- as.integer(data[.col]) 

FPR

T
P

R

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0



vii 
 

      nomatr <- c(nomatr.col) 
    } else T[.col] <- data[.col] 
   
  if (N < 1) { #Bara en procentsats av observationerna i T kommer att bli SMOTADE 
    nT <- NROW(T) 
    idx <- sample(1:nT.as.integer(N*nT)) 
    T <- T[idx.] 
    N <- 1 
  } 
   
  # Antal variabler och observationer 
  p <- dim(T)[2] 
  nT <- dim(T)[1] 
 
  # Beräknar på vilket intervall värdena för variablerna kan anta  
  ranges <- apply(T.2.max)-apply(T.2.min) 
   
  nexs <-  as.integer(N) # Antal syntetiska observationer som skapas för varje obs i T 
  new <- matrix(nrow=nexs*nT.ncol=p)    # De nya observationerna 
   
  for(i in 1:nT) { 
     
    # de k närmsta grannarna av T[i.] 
    xd <- scale(T.T[i.].ranges) 
 
    # Ändrar värdena för kategorisk data till 1 om det inte finns ett avstånd och 0 om det finns ett avstånd 
    for(a in nomatr) xd[.a] <- xd[.a]!=0 #i originalkoden saknar utropstecknet i denna rad. detta har lagts till 
originalfunktionen står det al.ltså == istället för !=. 
    dd <- drop(xd^2 %*% rep(1. ncol(xd))) 
    kNNs <- order(dd)[2:(k+1)] 
     
 
    for(n in 1:nexs) { 
      # Väljer slummässigt en av de k närmsta grannarna 
      neig <- sample(1:k.1) 
      ex <- vector(length=ncol(T)) 
 
      # Variabelvärdena för de genererade observationerna 
      difs <- T[kNNs[neig].]-T[i.] 
      new[(i-1)*nexs+n.] <- T[i.]+runif(1)*difs 
      for(a in nomatr) 
        new[(i-1)*nexs+n.a] <- c(T[kNNs[neig].a].T[i.a])[1+round(runif(1).0)] 
       
    } 
  } 
  newCases <- data.frame(new) 
  for(a in nomatr) 
    newCases[.a] <- factor(newCases[.a].levels=1:nlevels(data[.a]).labels=levels(data[.a])) 
   
  newCases[.tgt] <- factor(rep(data[1.tgt].nrow(newCases)).levels=levels(data[.tgt])) 
  colnames(newCases) <- colnames(data) 
  newCases 
} 
 
smote <- function(form.data. perc.over=2.k=5.perc.under=2) 
   
  # INPUTS: 
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  # form är modellformen 
  # data är originaldata 
  # perc.over är antal nya observationer per originalobservation i minioritetsklassen som ska skapas 
  # k är antal grannar 
 
{ 
   
  # kolumn där responsvariabeln finns 
  tgt <- which(names(data) == as.character(form[[2]])) 
  minCl <- names(which.min(table(data[.tgt]))) 
 
  # Tar fram observationer från minoritetsklassen (köp) 
  minExs <- which(data[.tgt] == minCl) 
   
  # Generarar syntetiska mått från minExs (observationer från minoritetsklassen) 
  if (tgt < ncol(data)) { 
    orig.order <- colnames(data) 
    cols <- 1:ncol(data) 
    cols[c(tgt.ncol(data))] <- cols[c(ncol(data).tgt)] 
    data <-  data[.cols] 
  } 
  newExs <- smote.exs(data[minExs.].ncol(data).perc.over.k) 
  if (tgt < ncol(data)) { 
    newExs <- newExs[.cols] 
    data <- data[.cols] 
  } 
 
 
  # Tar fram undersampling av minEXs (minoritetsklassen)  
  selMaj <- sample((1:NROW(data))[-minExs]. 
                   as.integer(perc.under*nrow(newExs)). 
                   replace=T) 
 
  # Det slutliga datamaterialet (undersampling+ minoritetsklassen+smotade exs) 
  newdataset <- rbind(data[selMaj.].data[minExs.].newExs) 
   
  if (tgt < ncol(data)) newdataset <- newdataset[.orig.order] 
  newdataset 
   
} 
 
################################################################# 
# HÄR SKAPAS DET DATA SOM ANVÄNDS VID KLASSIFICERING 
################################################################# 
 
smotad <- smote(form=ConvertedClicks~.. 
               data=key.perc.over=40.perc.under=0.k=5) 
nollor<-key[key$ConvertedClicks=="common".]  
 
nydata<-rbind(smotad.nollor) 
 
################################################################# 
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Bilaga 10.2 – Logistisk regression 

################################################################ 
# LADDNING AV PAKET 
################################################################ 
 
library(vcd) 
library(ICC) 
library(fmsb) 
library(ROCR) 
 
 
################################################################ 
# LOGISTISK REGRESSION 
################################################################ 
 
####### BERÄKNING AV KORRELATION ############################################ 
 
#Enhet Matchningstyp 
tbl<-table(nydata$Enhet.nydata$Matchningstyp) 
assocstats(tbl) 
 
#Enhet Veckodag 
tbl1<-table(nydata$Enhet.nydata$Veckodag) 
assocstats(tbl1) 
 
#Matchningstyp Veckodag 
tbl2<-table(nydata$Matchningstyp.nydata$Veckodag) 
assocstats(tbl2) 
 
#Enhet Genomsnittsposition 
ICCest(nydata$Enhet.nydata$Genomsnittsposition) 
 
#Matchningstyp Genomsnittsposition 
ICCest(nydata$Matchningstyp.nydata$Genomsnittsposition) 
 
#Veckodag Genomsnittsposition 
ICCest(nydata$Veckodag.nydata$Genomsnittsposition) 
 
################################################################ 
# ANPASSNING AV REGRESSION  
################################################################ 
 
#Delar upp i träningsmängd och testmängd 
index <- sample(1:nrow(nydata). 0.7*nrow(nydata). replace = FALSE) 
traindata <- nydata[index.] 
testdata <- nydata[-index.] 
 
#Skapar modellen 
lr<-glm(KonverteradeKlick~Enhet+Veckodag+Genomsnittsposition+Matchningstyp.traindata. 
family="binomial") 
 
#Tar fram värden som ska tolkas 
summary(lr) 
exp(coefficients(lr)) 
ci<-confint(lr) 
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exp(ci) 
 
#Uträkning för exempelobservation 
exempel<- c(1.1.0.0.0.0.0.0.0.1.8.0.1) 
exp(sum(exempel*coefficients(lr)))/(1+exp(sum(exempel*coefficients(lr)))) 
 
#Nagelkerkes förklaringsgrad 
NagelkerkeR2(lr) 
 
#Prediktering och uträkning av ackuratess 
yhat<-predict(lr.newdata=testdata.type="response") 
fitted.results <- ifelse(yhat > 0.5.1.0) 
misClasificError <- mean(fitted.results != testdata$KonverteradeKlick) 
print(paste('Accuracy'.1-misClasificError)) 
 
#ROC och AUC 
pr <- prediction(yhat. testdata$KonverteradeKlick) 
prf <- performance(pr. measure = "tpr". x.measure = "fpr") 
auc <- performance(pr. measure = "auc") 
auc <- auc@y.values[[1]] 

 

Bilaga 10.3 – Beslutsträd 

################################################################ 
# PAKET 
################################################################ 
library(rpart) 
library(rpart.plot) 
library(ROCR) 
 
################################################################ 
# STRUKTURERA DATA 
################################################################ 
 
#skapar dummyvariabler 
m <- model.matrix(  
  ~ Matchningstyp+Veckodag+Enhet.  
  data = data  
) 
 
data2<-cbind(m[.2:11].data[ .4:5]) 
 
colnames(data2)[1:10]<-c("Exaktmatchning"."Frasmatchning"."Lördag"."Måndag"."Onsdag". 
                         "Söndag"."Tisdag"."Torsdag"."Mobil"."Surfplatta") 
 
#träningsmängd och testmängd 
index <- sample(1:nrow(data2). 0.7*nrow(data2). replace = FALSE) 
traindata <- data2[index.] 
testdata <- data2[-index.] 
 
################################################################ 
# BESLUTSTRÄD 
################################################################ 
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dt<-
rpart(KonverteradeKlick~Exaktmatchning+Frasmatchning+Måndag+Tisdag+Onsdag+Torsdag+Lördag+Söndag+ 
            Mobil+Surfplatta+Genomsnittsposition.data=traindata.  
          parms=list(split="gini").method="class". 
          control=rpart.control(cp=0.0008. maxdepth=10)) 
 
printcp(dt) 
 
#plottar beslutsträdet 
plot(dt. uniform=TRUE.main="klass") 
text(dt.use.n=TRUE.all=TRUE.cex=.8) 
prp(dt. faclen = 10.cex=0.9. extra = 1. digits=5. type=0)  
 
################################################################ 
# Prediktion 
################################################################ 
 
#AUC 
yhat<-predict(dt.newdata=testdata. type="prob")[.2] 
yhat1<-prediction(yhat.testdata$KonverteradeKlick) 
auc<-performance(yhat1."auc") 
slot(auc. "y.values") 
 
#ACKURATESS 
yhatbin<-predict(dt.newdata=testdata. type="class") 
conf<-table(testdata$KonverteradeKlick.yhatbin) 
ackTest<-(conf[1.1]+conf[2.2])/sum(conf) 

 


