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Sammanfattning 

Denna studie sammanställer totalt 5 statistiska modeller för att kunna predicera sannolika 

utfall vid fotbollsmatcher i den tyska fotbollsligan, Bundesliga. Modellerna bygger på 

kvantitativa historiska data från 1683 matcher och uppskattar sannolikheter för utfallen 

hemmavinst (1), oavgjort (X) och bortavinst (2) i respektive match. Studiens syfte är att se 

om en mer korrekt prediktion erhålles när mer historiska data tillförs modellerna. Utifrån 

detta undersöks om dessa statistiska modeller kan överträffa sannolikheterna framtagna av 

spelbolaget Digibet. Slutligen undersöker studien om dessa modeller genom strategiskt 

spelande kan generera positiv avkastning.  Modellerna grundar sig på en ordered-probit 

regression med 13 variabler. En slutsats är att mer historiska data leder till en modell med 

bättre prediktion. Studien kan inte påvisa att det går att skapa sannolikheter bättre än 

Digibets men att positiv avkastning kan genereras genom modellen när strategiskt spel 

tillämpas.  

Nyckelord: Bundesliga, Ordered-probit, Odds, Sannolikhet, Predicera och Strategiskt 

spelande 
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Abstract 

This study compiles a total of five statistical models of how to predict the probable outcome 

in football games in the German football league, the Bundesliga. The models are based on 

quantitative historical data from 1683 games and estimate probabilities of the outcomes 

home win (1), draw (X) and away win (2). The purpose of the study is to test whether a more 

accurate prediction can be formulated with increased historical data added to the models. 

From this we examine if these statistical models can outperform the probabilities generated 

by the gambling company Digibet. It is further tested whether the models through strategic 

gambling may generate a positive return. The models used are based on an ordered-probit 

regression with 13 variables. In conclusion, the study shows that more historical statistical 

data results in a more appropriate model for prediction. However, there is no evidence to 

demonstrate that the statistical models can predict probabilities better than Digibet. A final 

conclusion is that applying strategic gambling in accordance with the model can generate a 

positive return.   

Keywords: Bundesliga, Ordered-probit, Odds, Probability, Predict and Strategic gambling 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varför är spelbolag i behov av att ha modeller för att predicera odds? Industrin för spel och 

vadslagning under ordnade former har under 1990- och 2000-talet ökat explosionsartat. 

Bland de många spelformer som utvecklats är vadslagning vid fotbollsmatcher en av de 

marknader som trots globala ekonomiska svängningar stått sig stark (Lotteriinspektionen 

2011). Aktörer som figurerar på internet och befinner sig i skattemässigt gynnsamma länder 

har kunnat ta sig in på spelmarknaden. Med fler aktörer och större tillgänglighet har spelet 

kunnat växa på ett naturligt sätt. Accelererad konkurrens och högre kännedom hos 

privatpersoner har trappat upp rivaliteten på spelmarknaden. Denna konkurrens har 

medfört att spelbolag måste kunna förutspå sannolika utfall på ett korrekt sätt, då en 

felaktig prediktion kan leda till förluster.  

Med anledning av ovanstående har användandet av statistisk modellering ökat frekvent 

bland spelbolagen. En studie av Forrest et al (2005) presenterar en regressionsmodell med 

historiska variabler som antas påverka utfallet i framtida matcher.  I undersökningen visas 

att mer data leder till en starkare prediktion. Studien ifråga genomfördes på den engelska 

spelmarknaden, varför en liknande analys på andra länders spelmarknader är av intresse för 

att kunna förstärka argumentet om att mer statistisk data ger en starkare prediktion. 

Trots detta påvisar Forrest et al (2005) att deras modell i slutet av undersökningsperioden 

inte genererade positiv avkastning. Med högre kännedom hos spelbolag har Milliner et al 

(2008) utifrån tillgängliga modeller försökt skapa strategier för hur spel ska genomföras. 

Detta gör det intressant att med givna strategier och starkare modeller se om det går att 

överträffa spelbolagen.  

Monopolet på den tyska spelmarknaden genomgick under 2011 en avreglering. 

Avregleringen har inneburit att etablering är lättare och fler aktörer kan idag därför erbjuda 

spel på den tyska spelmarknaden (Lotteriinspektionen 2011). Detta har gjort den tyska 

högsta ligan i fotboll, Bundesliga, till en av de mest attraktiva spelmarknaderna i Europa 

(Gambling Kingz 2011). Att Tyskland så sent som föregående säsong också slog rekordet för 

publiksnitt gör ligan högaktuell (Matthews 2011). Fler aktörer, bättre odds, rika databaser 
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och lite forskning på Bundesliga motiverar vårt beslut att undersöka strategiskt spel med en 

prediktionsmodell.  

1.2 Frågeställningar 

Med ovan nämnda bakgrund i åtanke formuleras följande frågeställningar: 

 Blir en statistisk modell säkrare i sin prediktion när data från fler säsonger adderas? 

 Kan man med tillgänglig statistik skapa en statistisk modell som överträffar 

sannolikheter/odds hos ett spelbolag? 

 Kan denna statistiska modell blandas med strategiskt spel för att generera positiv 

avkastning?  

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kvantitativa historiska data påverkar 

precisionen vid prediktion av fotbollsresultat. Vi vill se om det går att generera sannolikheter 

och odds med högre precision än spelbolagen. Dessa sannolikheter ska sedan på ett 

strategiskt sätt användas vid spelande för att kunna generera positiv avkastning.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till matcher spelade i Bundesliga. Vi har samlat in data för matcher 

spelade under säsong 2006/2007 till nuvarande säsong, 2011/2012.  Datamängden 

motsvaras totalt av 1683 matcher. Matcherna utgör grunden för prediktionen av de 153 

referensmatcherna som hittills spelats under säsongen 2011/2012. För att rangordna 

matcherna används en klassisk 1X2-modell där 1:a är lika med hemmavinst, X innebär ett 

oavgjort resultat och en 2:a innebär bortavinst.  

Ingen hänsyn tas till matcher spelade utanför ligafotbollen, som exempelvis den inhemska 

cupen och eventuella europeiska cuper. Detta på grund av att de valda variablerna vid dessa 

matcher har en annan karaktär. Ingen hänsyn har heller tagits till matchens betydelse, 

exempelvis om det gäller upp- eller nedflyttning. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med att ge en kort presentation över tysk fotbollshistoria och grunderna 

för spel i tyska Bundesliga. Vidare förklaras begreppen odds och ordered-probit. Slutligen 

kommer detta avsnitt att gå igenom tidigare studier inom området. Metoddelen är en 

breddning av modellen där vi ingående beskriver hur vi gått tillväga för att tolka våra 

variabler. I denna går vi igenom variablerna för en ordered-probit modell och ger en 

motivering till valet av dessa variabler. I detta avsnitt diskuteras även strategiskt spelande. 

All denna information lägger sedan grunden för analysen och slutsatsen, i vilka vi ämnar 

svara på frågeställningarna och motivera nya studier.  
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2. Data 

2.1 Tysk fotboll, Bundesliga 

Den 28 juli 1962 skapades fotbollshistoria i Tyskland. Det var nämligen dagen och året som 

Bundesliga fick sitt namn. Bundesliga, fotbollens finrum i Tyskland, består av 18 lag. Varje lag 

spelar 34 matcher vilka är fördelade på en hemmamatch och en bortamatch mot respektive 

lag. För en vunnen match erhåller ett lag 3 poäng, för ett oavgjort resultat 1 poäng och för 

en förlust 0 poäng. I slutet av säsongen vinner det laget som har flest poäng. De två sista 

lagen blir direkt degraderade till andra divisionen (2. Bundesliga) och det tredje laget från 

botten spelar en kvalmatch hemma och en borta mot det lag som slutar på tredje plats i 2. 

Bundesliga (Statto 2012).  

Om två lag efter någon av följande premisser fortfarande befinner sig på samma poäng 

avgör följande faktorer (i kronologisk ordning): 1. Målskillnad, 2. Gjorda mål, 3. Inbördes 

möten och 4. Målskillnad vid inbördes möten. Om det även efter detta är oavgjort spelar 

lagen en avgörande match på neutral plan, vilket hittills aldrig skett i Bundesliga (Oleole 

2009, Statto 2012 & Stoltz 2009).  

2.2 Odds 

I vadslagningssammanhang är odds relaterade till sannolikheten att vinna. Oddset 

symboliserar det man får tillbaka vid en eventuell vinst sett till vad man satsat (Wolfram 

Alpha 2012).  Som tabell 2.1 och tabell 2.2 visar är odds omräknade sannolikheter. Odds kan 

representeras på olika sätt, bland annat genom den europeiska principen vilken är den mest 

vedertagna i Tyskland (och i Sverige). Vid 1X2 matcher representeras oddsen (enligt den 

europeiska principen) på följande sätt: 

  Bayern München Oavgjort Hertha Berlin 

Matchutfall 1 X 2 

Odds 1,2 6,7 14 

Sannolikhet (1/odds) 0,834 0,149 0,071 

  

  

Summa sannolikheter: 1,054 

Tabell 2.1 Odds och sannolikhet från Digitbet i matchen mellan Bayern München-Hertha Berlin omgång 9  för 

säsong 2011/2012. 
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Om 100 svenska kronor (kr) exempelvis satsas på Bayern München skulle detta ge en total 

avkastning på 120 kr, det vill säga en vinst på 20 (20%) kr. Vid en förlust uppgår förlusten till 

hela det satsade beloppet, således 100 kr. Den totala sannolikheten som endast kan vara lika 

med ett, summerar här upp till cirka: 1,054. Det beror på att företaget Digibet i detta läge tar 

ut en premie på deras spel vilken uppgår till 5,4 %. Denna premie skiftar mellan olika 

spelföretag och olika spelformer. Som spelare är det negativt om ett spelbolag har en hög 

premie då detta innebär att avkastningen för vinst blir lägre. Med denna premie kan vi räkna 

fram de korrekta sannolikheterna med hänsyn till de sannolikheter som spelbolagen 

förutspått. Dessa presenteras i tabellen nedan: 

Omräknade Odds Bayern München Oavgjort Hertha Berlin 

Matchutfall 1 X 2 

Odds * 1,054 1,265 7,062 14,756 

1 / (Odds * 1,054) 0,790 0,142 0,068 

  

  

Summa sannolikheter 1 

Tabell 2.2 Omräknade sannolikheter för ovanstående match. 

Ganska naturligt blir oddsen under detta scenario 5,4 % högre än tidigare. Vi ser också att de 

sannolikheter som vi fått fram här summerar till ett. 

2.3 Oddssättning och nya spelmarknader 

Formen 1X2-bet är fortfarande den mest populära typen av spel vid fotbollsmatcher 

(Popular Football Bets 2012). Det finns två olika typer av oddssättning, fasta och rörliga 

odds. I dagsläget är det vanligt att spelföretag annonserar ett odds innan en fotbollsmatch 

där oddset sedan kan komma att justeras. Oddsen kan komma att ändras på grund av 

exempelvis skadad fotbollsspelare, men ändringen sker då endast marginellt (Spela Spel 

2009). En representant på referensföretaget Digibet bekräftar att de också arbetar med 

denna typ av oddssättning (Digibet emejlintervju 2012). Denna typ av semifixerade odds gör 

det intressant för spelare att kunna överträffa spelmarknaden (Dixon & Coles 1997).  

Utvecklingen på spelmarknaden har lett till nya spelformer. Betfair med deras unika 

spelform låter spelare köpa och sälja spel på en handelsplats där utbud/efterfrågan styr 

oddsprissättningen (Betfair 2012). Dock är det fortfarande privatägda bolag med 

semifixerade odds som dominerar majoriteten av spelmarknaden. 
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2.4 Tidigare forskning 

Inom den statistiska akademin är spelteori ett centralt inslag. När det kommer till beräkning 

av utfall i fotbollsmatcher har en uppsjö av modeller tagits fram. Bland dessa studier finns 

det framförallt två stycken modeller som bidragit till stora akademiska genomslag. Dessa 

modeller är i sin huvudsak vidareutvecklingar från tidigare studier men där författarna hittat 

nya variabler och infallsvinklar, vilket lett till bättre prediktion (Milliner et al 2008). 

En studie från Lancaster University (Dixon & Coles 1997) förutspår genom en poissonmodell 

hur många mål respektive lag kommer att producera i en specifik match. Som grund till 

studien har 6629 cup- och ligamatcher sammanställts från säsongerna 1992/1993, 

1993/1994 och 1994/1995. Modellen räknar sedan ut sannolikheter som appliceras på 

referenssäsongen 1995/1996. Slutsatsen pekar på att modellen tar fram sannolikheter som 

genom strategiskt spel ger positiv avkastning.  

Den andra modellen är en ordered-probit modell framtagen av Forrest et al (2005). Modellen 

baseras på beroendevariabeln: hemmavinst(1), oavgjort(X) eller bortavinst(2). Detta i 

kontrast till poissonmodellen, där en sannolikhetsfördelning används för att beskriva antalet 

mål som produceras. En uppsamling av nära 10.000 matcher applicerade på variablerna 1. 

Spelat i högsta ligan senaste två säsongerna, 2. Senaste matchresultat, 3. Matchens 

betydelse (chans till ligavinst/ risk för nedflyttning), 4. Involvering i Cup-spel, 5. Geografisk 

distans och 6. Publiksnitt (för genomgång av ordered-probit se avsnitt 2.5). Slutsatsen i 

artikeln var att modellen rent initialt kunde generera vinster genom strategiskt spel i 

symmetri med modellen. Vidare förklarar författarna att den ökade konkurrensen på 

marknaden och spelbolagens ökade användning av statistisk modellering gjort att 

vinstchanserna minskat eller försvunnit. En viktig slutsats från studien är att 

sammanställning av mer statistik (upp till 15 säsonger) ger en mer adekvat modell.  

Goddard (2005), som också deltog i ovan nämnda studie, undersökte skillnaden mellan 

ordered-probit- och poissonmodellerna.  Slutsatsen blev att båda modellerna predicerar på 

ett likvärdigt sätt. Ordered-probit modellen är däremot mindre komplex än 

poissonmodellen. Detta tillsammans med att Forrest et al (2005) pekar på att mer 

kvantitativa data ska tillföras i skapandet av en bättre modell, gör att vi fortsättningsvis 

kommer att studera ordered probit modellen. 
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2.5 Ordered-Probit Modell 

Borooah (2002) beskriver ingående ordered-probit modellen genom att anta att en latent 

variabel   
  är en linjär funktion av ett antal deterministiska variabler          . Den latenta 

regressionen vilken använts i en ordered-probit modell ser ut enligt följande: 

  
  ∑        

 

   

 

Formel 2.1  

I formeln 2.1 är    koefficienterna för variablerna           och    är feltermen. En ökning 

av en faktor med en positiv koefficient ger ett högre värde på den latenta variabeln   
 . Det 

motsatta gäller för en negativ koefficient, som vid en ökning av faktorn leder till ett lägre 

värde på den latenta variabeln   
 . Den latenta variabeln kommer alltså att påverka 

sannolikheterna för utfallen hemmavinst, lika resultat och bortavinst. Där ett högt värde på 

den latenta variabeln innebär en högre sannolikhet för bortavinst och ett lägre värde 

innebär en högre sannolikhet för hemmavinst.  

Problemet vid uträkningen av regressionen ovan är att den exakta graden för en 

fotbollsmatch inte går att observera, istället klassificerar man utfallet som      för 

hemmavinst,      för oavgjort och      för bortavinst. Observera tillika att kodningen 

endast representerar intervallsgränser i en normalfördelning och är med andra ord inte 

ordnade efter storlek. Utfallen av dessa värden är implicit baserade på den latenta variabeln 

i förbindelse med värdena för cut-off parametrarna   och    som båda estimeras med   . 

Utfallet för matchens resultat beror på värdet för den latenta variabeln, eller rättare sagt 

inom vilket intervall denna befinner sig så att: 

Hemmavinst       om   
     

   Formel 2.2 

Oavgjort        om      
     

   Formel 2.3 

Bortavinst        om   
     

   Formel 2.4 
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Härifrån bestäms sannolikheterna för de olika utfallen där      representerar sannolikheten 

i en normalfördelningsfunktion. 

Sannolikheten för hemmavinst: 

  
    (      ∑     

 

   

)   (   ∑     

 

   

) 

Formel 2.5 

Sannolikheten för oavgjort: 

  
    (   ∑     

 

   

       ∑     

 

   

)   

  (   ∑     

 

   

)   (   ∑     

 

   

) 

Formel 2.6 

Sannolikheten för bortavinst: 

  
    (      ∑     

 

   

)     (   ∑     

 

   

) 

Formel 2.7 

Beräkningen av sannolikheterna förutsätter att man antar att feltermen,      är 

normalfördelad, vilket Borooah (2002) och Greene (2003) gör i sina beskrivningar av 

modellen. 
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2.6 Signifikans 

För att testa om en koefficient är skilda från noll sätts följande hypotes upp: 

        

        

Utifrån en standard normalfördelning bestäms de kritiska punkterna i intervallet. Om 

absolutbeloppet för koefficienten är större än det kritiska värdet i högersvansen på 

fördelningen förkastas nollhypotesen (Wooldbridge 2009). De signifikansnivåer vi har valt 

förklaras i punktform nedan: 

• Enstjärnig signifikans från 5-1 % 

• Tvåstjärnig signifikans från 1-0,1 % 

• Trestjärnig signifikans < 0,1 % 
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3. Metod 

3.1 Modellvariabler 

De variabler som vi vill undersöka skiljer sig från de som Forrest et al (2005) tagit med. Vår 

uppfattning är nämligen att en del relevanta variabler inte finns med i deras modell. 

Variablerna som valts är av historisk karaktär.  

När spelbolagen sätter sina odds tas dagsaktuella effekter som skadade spelare, avstängda 

spelare och matchens betydelse i beaktning. Tidigare studier har visat att prediktioner med 

statistisk modellering kan överträffa spelbolagen trots att man bortser från dagsaktuella 

effekter (Forrest et al 2005, Dixon & Coles 1997).  Nedan följer en genomgång av våra 

variabler där respektive avsnitt förutom avsnitt 3.1.6 representerar två variabler. Avsnitt 

3.1.6 räknar ut differensen mellan två variabler och bildar därmed endast en variabel. 

3.1.1 Poäng senaste 5 matcherna hemma- och bortalag 

Det är relevant att undersöka antalet poäng ett lag tagit under de senaste 5 omgångarna. 

Detta kan på ett bra sätt beskriva lagets aktuella form.  Om laget vunnit många matcher 

finns det en god anda i laget vilket gör att de kan spela på ett mer avslappnat och självsäkert 

sätt. Den raka motsatsen råder om lagets form är dåligt, då press från media och omgivning 

kan prägla lagets insatser (Milliner et al 2008). 

Som rubriken antyder har vi valt att studera antalet poäng som hemma- och bortalag tagit 

under de senaste 5 omgångarna där vinst ger 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. 

Om ett lag exempelvis vunnit 2, spelat 2 oavgjorda och förlorat 1 match skulle deras 

poängskörd uppgå till 8 poäng. Detta kan summeras enligt följande formler: 

∑   
 

   

      

Formel 3.1 Poäng senaste 5 matcherna hemmalag 

∑   
 

   

     

 

Formel 3.2 Poäng senaste 5 matcherna bortalag 
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I detta fall representerar N vilken omgång som ska spelas. Vid de fem första omgångarna 

(N=1 till N=5) går vi tillbaka till de senaste (sista) omgångarna från föregående säsong.  

3.1.2 Uppflyttat hemma- och bortalag 

Ett lag som nyligen flyttats upp från en lägre division har ofta sämre ekonomi och således 

också i många fall en sämre spelartrupp (Forrest et al 2005). Dessa faktorer kan tänkas 

påverka hur laget kommer prestera under säsongen. Därför införs här en dummy-variabel 

där lag som avancerat till Bundesliga från säsongen innan tilldelas värdet 1. Lag som tidigare 

spelade i den högsta divisionen senaste säsongen tilldelades alltjämt värde 0. 

3.1.3 Tabellplacering hemma- och bortalag 

Tabellplaceringen innan omgång N är relevant för utfallet i matchen. Ju högre upp i tabellen 

ett lag ligger desto bättre form antas laget ha (se diskussion under avsnitt 3.1.1). 

Tabellplaceringen avläses innan varje spelad omgång och införs som variabel med ett värde 

mellan 1-18 eftersom det totala antalet lag uppgår till 18. Om en match blir uppskjuten tas 

ingen hänsyn till detta förrän den uppskjutna matchen har spelats (Läs mer om detta i 

avsnitt 3.2 Kritik mot metod). 

3.1.4 Totala poäng hemma- och bortalag 

Den totala mängden poäng är en viktig faktor. Trots att lag ligger nära varandra i tabellen 

kan det skilja kraftigt mellan dem i poäng. Poängen räknas ihop omgång för omgång vilket 

innebär att under omgång 1 är denna variabel nollställd eftersom inget lag då har tagit några 

poäng. Poängen räknas ihop enligt följande formler: 

∑   
 

   

    

Formel 3.3 Totala poäng hemmalag  

∑   
 

   

    

Formel 3.4 Totala poäng bortalag  
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3.1.5 Målskillnad hemma- och bortalag 

Målskillnad visar på hur mycket mål ett lag är kapabelt att göra och hur många mål laget 

vanligtvis släpper in. Målskillnaden räknas logiskt ut genom summan av hur många mål ett 

lag har gjort minus summan av antalet mål som laget släppt in. Modellen för uträkningen ser 

ut enligt följande och räknas ut för hemma- respektive bortalag (M=antal gjorda mål, I=antal 

insläppta mål): 

∑    ∑   

   

   

   

    

Formel 3.5 Målskillnad hemma- och bortalag  

3.1.6 Poängskillnad inbördes möten 5 senaste matcherna  

Att lag kan ha olika svårt för varandra är känt. Vi räknar ihop hur många poäng de två lag 

som ska mötas har samlat ihop under de senaste 5 inbördes mötena. Likt totalt antal poäng 

de senaste 5 matcherna summeras detta ihop. Om hemmalaget vunnit 3, spelat 1 oavgjord 

och förlorat 1 match innebär detta att hemmalaget samlat ihop 10 poäng. Bortalagets facit 

är då 1 vinst, 1 oavgjord och 3 förluster, det vill säga totalt 4 poäng. Differensen av detta blir 

naturligtvis 6 poäng till hemmalaget och kan räknas ut genom följande formel: 

∑  
  ∑  

 

 

   

 

    

Formel 3.6 Poängskillnad inbördes möten 5 senaste matcherna 

Om lagen tidigare inte mött varandra 5 gånger används den mån av statistik som finns. Om 

lagen exempelvis spelat tre matcher mot varandra används detta som mätvärde. 

3.1.7 Slutplacering föregående säsong hemma- och bortalag 

Den sista variabeln som används är slutplacering för föregående säsong. Detta är ett relativt 

mått där en högre tabellplacering ger en högre vinstsumma från föregående år. Vidare blir 

TV-intäkter och sponsorintäkter generellt sett större om ett lag placerar sig högre upp i 

tabellen. De två (tre om ett lag tar sig upp genom kval) rangordnas efter hur de placerade sig 

föregående säsong. Om inget kvalande lag exempelvis tar sig upp placeras den som kommer 

först i 2. Bundesliga på plats 17 och den som kommer tvåa på plats 18. Om ett kvalande lag 
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tar sig upp placeras de på plats 18 varpå den som kommer tvåa placeras på plats 17 och 

ettan placeras på plats 16. 

3.2 Kritik mot metod  

I den tidigare studien av Forrest et al (2005) fokuserar författarna på en del variabler som i 

denna undersökning valdes bort. Bland dessa återfinns variabeln geografiskt avstånd mellan 

olika matcher. Forrest et al (2005) bygger sin hypotes på att ju längre ett lag behöver resa till 

en match, desto sämre presterar det resande laget. Under analysen för de två första 

säsongerna hade vi med den variabeln som visade på ett högt p-värde. Anledningen till detta 

kan vara att många lag i Bundesliga valt att flyga till längre bortamatcher (Lufthansa 2012) 

och att variabeln därmed inte påverkar resultatet i matcherna. Slutligen har vi i denna studie 

valt bort variabeln publiksnitt då det inte finns tillgänglig statistik för publikgenomsnittet 

innan säsong 2008-2009 (ESPN 2012). 

Som avgränsningen antyder finns inget fokus på matcher spelade utanför Bundesliga. Fokus i 

uppsatsen ligger istället rakt igenom på ligamatcher. Frågeställningar och syfte fokuserar på 

att undersöka Bundesliga och prediktionen för odds inom denna. Detta står därmed som 

förklaring till varför matcher utanför Bundesliga inte återfinns i vår undersökning. 

Poäng för hemma- och bortalag i de senaste fem matcherna varje säsong räknas med 

fjolårets säsong i beaktande. Huruvida ett lags matcher från fjolårssäsongen påverkar den 

nuvarande formen kan ifrågasättas. Anledningen till att vi använder detta tillämpningssätt är 

för att få en symmetrisk modell med konsekvent räknande. Uppflyttade lag behandlas 

genom principen resultatet från de fem senaste matcherna då de senast befann sig i 

Bundesliga. Om laget tidigare inte spelat i Bundesliga utgår variabeln från noll för omgång 1. 

Nyuppflyttade lag kan genom just befordran ha fått köpkraft att värva spelare av hög rang. 

Om så är fallet kan nyuppflyttade lag ha ett bättre slagläge än många etablerade lag. Detta 

kan göra dummy-variabeln missvisande men av tradition brukar nyuppflyttade lag ha det 

svårare än etablerade lag, varför vi anser att variabeln är viktig. 

Hur ett lag ligger till rent tabellmässigt tar inte hänsyn till om laget ifråga råkat ut för en 

uppskjuten match förrän denna match har spelats. På grund av utfallet i matchen hade 

prediktionen därmed sett annorlunda ut. Under de sex säsonger som återfinns i studien blev 
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endast fyra matcher uppskjutna vilket vi tolkar som tillräckligt lågt för att inte ge något 

signifikant utslag. Slutligen konstateras att tabellplacering längre in på säsongen kommer ge 

en starkare stabilitet åt prediktionen.  

Totalt antal poäng hemma- och bortalag kan också påverkas negativt i början av en säsong. 

Om ett lag möter traditionsenligt starka lag kommer deras sannolika utfall för vinst att 

sänkas utan att det för den delen går att anta att de tidigt in i säsongen är ett sämre lag. 

Trots detta konstaterar Forrest et al (2005) och Dixon & Coles (1997) att dessa variabler är 

signifikanta och i sin helhet påverkar framtida utfall.  

Målskillnad mellan lagen är också en variabel som kan få negativa konsekvenser inte minst 

om ett lag släpper in många mål tidigt på säsongen.  Dixon & Coles (1997) bygger hela sin 

modell på benägenheten att göra mål (och att släppa in mål). Vi tycker därför att denna 

variabel är intressant för regressionen. Över en hel säsong borde också denna variabel bli 

representativ. 

De fem senaste inbördes mötena kan vara missvisande om lagen inte mötts på flera år. Stora 

delar av lagen kan ha bytts ut varför det går att ifrågasätta hur väl detta representerar 

kommande resultat. Trots detta spelar de flesta lagen i vår undersökning 5 matcher med en 

frekvens på 3-4 år vilket vi anser vara tillräckligt ofta för att variabeln ska vara av nytta. Det 

bör påpekas att denna variabel fokuserar på interna bundesligamöten och alltså inte om 

lagen har mött varandra i lägre divisioner eller vid cupspel.  

Variabeln slutplacering ska vara en god indikator för hur laget kommer prestera. Stora 

ändringar i spelartruppen kan göra denna indikator missvisande. Valet av variabeln är att 

slutplacering påverkar vilka intäkter laget får och därmed således det sportsliga resultatet.   

3.3 Insamling av data 

Historiska data som samlades in för de ovan nämnda 13 variablerna hämtades från Statto 

(2012), vilka tillhandahåller statistik för spelade matcher i Bundesliga. Vidare har resultat och 

datum för respektive omgång hämtats från Deutscher Fussball-Bund (2012). Detta gjordes 

för att kontrollera att omgångarna spelades på utsatt datum (att en match inte blev inställd).   

Med en total insamling av 1683 matcher skapades sannolikheter för de 153 spelade 

referensmatcherna säsongen 2011/2012. Dessa sannolikheter lade grunden för en 
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spelstrategi, där utfallet med högst sannolikhet per match indikerar en spelsignal. Som 

hjälpmedel för att ta fram sannolikheterna används statistiskmjukvaran STATA. Varje spel 

jämförs sedan med det faktiska utfallet i matchen. Sannolikheter som predicerats genom 

modellen har jämförts med företaget Digibets och om spelet går in beräknas avkastning 

enligt Digibets odds. 

På grund av att Digibet erbjuder en stor databas på historiska spel var detta ett bra 

alternativ. En snabb jämförelse mellan Digibet och andra klienter visade inte på några 

kraftiga skillnader i odds och därför bestämde vi oss för att fokusera på odds från detta 

företag. 

3.4 Modeller 

Totalt sammanställs 5 ordered-probit modeller vilka är av olika karaktär vad gäller 

säsongsdata från tidigare säsonger. Modellerna sammanfattas i en punktlista nedan: 

 Modell 1- Estimeras av en säsong 2010/2011 

 Modell 2- Estimeras av två säsonger 2009/2010 och 2010/2011 

 Modell 3- Estimeras av tre säsonger 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011 

 Modell 4- Estimeras av fyra säsonger 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 

2010/2011 

 Modell 5- Estimeras av fem säsonger 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 

och 2010/2011 

Med statistikprogrammet STATA har de olika modellerna genererat skattningar på 

koefficienterna för respektive variabel. Med dessa skattningar har sannolikheterna för utfall i 

de 153 spelade referensmatcherna under säsongen 2011-2012 skattats. 

3.5 Strategier 

För att generera positiv avkastning användes tre stycken strategier för hur spel skall utföras. 

Den första strategin utvecklas utifrån Forrest et al (2005). Strategi 2 och 3 är 

vidareutvecklingar av strategi 1. 

Strategi 1 innebär spel på utfallet som enligt modellen ger den maximala sannolikheten av 

de tre utfallen i varje match. I formlerna nedan är  ̂ 
  den predicerade sannolikheten för 
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hemmaseger,  ̂ 
  den predicerade sannolikheten för lika resultat och  ̂ 

  den predicerade 

sannolikheten för bortaseger. 

Spel på hemmavinst om: 

{ ̂
 

 
  ̂

 

 }  { ̂
 

 
  ̂

 

 } 

Formel 3.7 

Spel på lika resultat om: 

{ ̂
 

 
  ̂

 

 }  { ̂
 

 
  ̂

 

 } 

Formel 3.8 

Spel på bortaseger om: 

{ ̂
 

 
  ̂

 

 }  { ̂
 

 
  ̂

 

 } 

Formel 3.9 

I strategi 2 väljs enbart spel på de matcher där den predicerade sannolikheten överstiger 

Digibets modifierade sannolikheter. I formlerna nedan är  ̂ 
  Digibets modifierade 

sannolikhet för hemmavinst,  ̂ 
  Digibets modifierade sannolikhet för lika resultat och  ̂ 

  

Digibets modifierade sannolikhet för bortaseger. 

Spel på hemmavinst om: 

{ ̂
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 }  { ̂
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 }  { ̂
 

 
  ̂

 

 } 

Formel 3.10 

Spel på lika resultat om: 
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 } 

Formel 3.11 

Spel på bortalaget om: 

{ ̂
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 } 

Formel 3.12 
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Strategi 3 utvecklas från Milliner et al (2008). I denna strategi sker spel enbart på bortaseger 

i de matcher där de predicerade sannolikheterna överstiger Digibets för just utfallet 

bortaseger. Formeln som används vid denna strategi ges av formel 3.12. 
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4.  Analys 

4.1 Modeller 

Vid användandet av ordered-probit regression fås nedanstående betavärden för de olika 

modellerna: 

     Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Poäng senaste 5 matcherna -0,016  -0,037* -0,032* -0,034* -0,036** 

hemmalag 

Poäng senaste 5 matcherna 0,006  0,021  0,009  0,000  0,007 

bortalag 

Uppflyttat hemmalag  0,295  0,053  0,020  0,094  0,108 

Uppflyttat bortalag  0,056  -0,012  0,004  -0,004  0,052 

Tabellplacering hemmalag -0,006  0,014  0,019  0,009  0,001 

Totala poäng hemmalag  0,001  0,007  0,000  0,000  -0,004 

Målskillnad hemmalag  -0,014  -0,011  -0,005  -0,006  -0,006 

Tabellplacering bortalag  -0,019  -0,014  -0,018  -0,018  0,000 

Totala poäng bortalag  -0,005  -0,012  -0,004  -0,002  0,001 

Målskillnad bortalag   0,003  0,004  0,002  0,004  0,006 

Poängskillnad inbördes möten -0,012  -0,021* -0,023** -0,020** -0,020** 

5 senaste matcherna 

Slutplacering föregående  -0,004  -0,006  0,008  0,013  0,012 

säsong hemmalag 

Slutplacering föregående   -0,018  -0,022  -0,013  -0,011  -0,014 

säsong borta 

 

       -0,656  -0,639  -0,390  -0,455  -0,341 

       -0,104  0,029  0,282  0,226  0,344 

 

Prob>chi2    0,1189  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 

Tabell 4.1 Ordered-Probit regressions modell (* - innebär signifikans mellan 5- 1 %, ** - innebär signifikans på 1- 

0,1 %). Ett Prob>chi2 värde under 0,00001 indikerar att åtminstone en av koefficienterna i modellen är 

signifikant.  
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Regressionen för modell 1, som innefattar data för ett år bakåt i tiden avger inga signifikanta 

variabler. I modell 2 fås två signifikanta variabler. Dessa är ”Poäng senaste 5 matcherna 

hemmalag” och ”Inbördes möten senaste 5 matcherna”. Ett tydligt mönster kan följas från 

modell 2 till modell 5, där variablerna blir mer signifikanta. I modell 2 till modell 4 är 

variablerna enstjärnigt signifikanta. I den avslutande modellen, modell 5 kan vi utläsa en 

tvåstjärnig signifikans på variablerna. Det negativa värdet på variabeln, ”Poäng senaste 5 

matcher hemmalag” innebär vid senare prediktion ett lågt värde på den latenta variabeln. 

Detta i sin tur leder till en ökad sannolikhet för hemmavinst, vid en ökning av poängen för 

hemmalagets senaste fem matcher. Vid positiv skillnad på inbördes möten har hemmalag en 

bättre historisk vinstprocent. Då koefficienten är negativ kommer detta vid prediktion leda 

till ett negativt värde på den latenta variabeln vilket också leder till högre sannolikhet för 

hemmavinst. Det motsatta gäller när skillnaden för inbördes möten är negativt.  

Då modell 1 inte har några signifikanta variabler kommer denna modell inte att analyseras 

vidare. Anledningen till detta är att de predicerade sannolikheterna skulle vara alltför 

slumpartade. 

4.2 Strategier och avkastning 

Avsnittet beskriver de olika strategierna. De referensmatcher som prediktionen utgår ifrån 

innefattas av 153 spelade matcherna under säsong 2011-2012. I tabellerna nedan redogörs 

för antalet rätt vilket är den andel spel som gått in. Vidare går det att utläsa vilken strategi 

som tillämpas samt vilken avkastning denna ger. Avkastningen skrivs ut i kronor och procent 

för att relativt kunna jämföra olika modeller och strategier med varandra.  

I den första strategin kommer spel läggas på de utfall där den predicerade sannolikheten är 

som högst. I tabellen nedan visas resultatet med 1 kronas insats per match enligt denna typ 

av strategi.  
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 Antal rätt / Spelade matcher Avkastning (kr) Procentuell avkastning (%) 

Modell 2 70/153 -10,01 -6,54 

Modell 3 73/153 -6,71 -4,39 

Modell 4 73/153 -3,06 -2 

Modell 5 74/153 -1,91 -1,25 

Tabell 5.2 Antal rätt och avkastning av spelen enligt strategi 1 

Alla modeller genererar en negativ avkastning, men det anmärkningsvärda är att 

prediktionen blir bättre ju mer historiska data modellen innehåller. Modell 2 som innefattar 

2 säsonger bakåt i tiden ger 70 korrekta prediktioner med en total negativ avkastning på 

10,01 kr för de 153 referensmatcherna. Modell 5 som innefattar 5 säsonger bakåt i tiden ger 

74 korrekta prediktioner och en negativ avkastning på 1,91 kr, vilket är en kraftig förbättring. 

Vid spel baserade på Digibets högsta sannolikheter kommer 76 av de totalt 153 matcherna 

vara korrekta, dock med en negativ avkastning på 8,91 kr. 

Under strategi 2 väljs som tidigare nämnts spel på de matcher där vår modell estimerar en 

högre sannolikhet än Digibet. Modellen antyder en underskattning av utfallet och därmed 

finns utrymme för ett strategiskt spel. Det kommer innebära att strategin väljer bort spel på 

de matcher vilka uppvisar osäkrare spel. Resultatet för denna strategi ges i tabellen nedan: 

 Antal rätt / Spelade matcher Avkastning (kr) Procentuell avkastning (%) 

Modell 2 39/99 -5,8 -5,86 

Modell 3 40/87 5,37 6,17 

Modell 4 35/86 1,39 1,62 

Modell 5 34/82 3,86 4,71 

Tabell 5.3 Antal rätt och avkastning av spelen enligt strategi 2 

Denna strategi visar på en negativ avkastning med modell 2. Samtliga andra modeller ger en 

positiv avkastning. Avkastningen blir 6,17 % för modell 3, 1,62 % för modell 4 och 4,71 % för 

modell 5. 
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Sista strategin bygger på antaganden av Milliner et al (2008). I likhet med föregående 

strategi spelar den på matcher där modellen antas predicera bättre än Digibet. Skillnaden 

med denna strategi är att spel endast sker på bortavinster. Resultatet för denna strategi 

presenteras i tabellen nedanför: 

 Antal rätt / Spelade matcher Avkastning (kr) Procentuell avkastning (%) 

Modell 2 17/52 -5,07 -9,75 

Modell 3 15/37 2,25 6,08 

Modell 4 10/28 0,35 1,25 

Modell 5 9/23 2,35 10,22 

Tabell 5.4 Antal rätt och avkastning av spelen enligt strategi 3  

För denna typ av strategi kommer negativ avkastning ges med modell 2.  För de övriga 

modellerna kommer positiv avkastning ges på 6,08 % för modell 3, 1,25 % för modell 4 

och 10,22 % för modell 5. 
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5.  Resultat 

5.1 Resultatdiskussion 

I följande analyssammanställning besvaras och summeras de tre problemformuleringarna. 

Genom att använda en tidigare välkänd modell för att predicera sannolikheter upprättades 

fem stycken ordered-probit modeller. Dessa modeller visade sig ge en starkare signifikans ju 

mer data som tillades. Däremot blev inga variabler signifikanta med modellen där endast 

historik för en säsong bak i tiden användes. Från den modell baserad på två eller flera 

säsonger visade samtliga modeller på signifikanta värden för variablerna ”poäng senaste 5 

matcher hemmalag” och ”inbördes möten senaste 5 matcherna”. Vad som kan urskiljas vid 

adderande av mer historiska data är större signifikans för majoriteten av variablerna. 

Därmed styrks argumentet att modellen blir säkrare i sin prediktion ju mer historiska data 

som adderas.  

Målet att testa om en statistisk modell kan överträffa ett spelbolags sannolikheter har 

undersökts. Det finns vidare inget bevis för att någon av våra modeller predicerar 

sannolikheter vilka överträffar Digibets. Detta eftersom att samtliga modeller ger färre antal 

rätt sett till strategin som innebär spel på utfallet med den högsta sannolikheten. Trots detta 

kan vi se att den negativa avkastningen minskar med mer historiska data. Detta är ett tecken 

på att mer statistisk data ger en mer adekvat modell. Detta styrks inte minst eftersom att 

mer data ger en modell med fler antal rätt. Däremot ger spel på Digibet enligt ovan nämnda 

strategi hela 76 rätt. Den bästa modellen i studien gav 74 rätt, vilket ytterligare är ett 

argument till svårigheten att predicera bättre än Digibet (och övriga spelbolag). 

När det kommer till strategiskt spelande kan vi påvisa att positiv avkastning kan genereras. 

Däremot kan en negativ avkastning utläsas för modell 2 då strategi 2 tillämpas. Slutsatsen av 

detta är att modell 2 inte innehåller tillräckligt med historiska data för att kunna ge en bra 

prediktion. Vi kan utläsa att avkastningen i strategi 2 är som bäst för modell 3. Vidare sjunker 

avkastningen i modell 4 för att igen öka i modell 5. Vi tolkar det som att avvikelsen i modell 3 

beror på slumpen snarare än en bättre prediktion. Även strategi 3 genererar en negativ 

avkastning för modell 2. Däremot ger de övriga modellerna i denna strategi en positiv 

avkastning där spel baserat på modell 5 är bäst. Slutsatsen av detta är att om strategiskt 

spelande appliceras på vår modell går det att generera en metod med positiv avkastning.  
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5.2 Vidare forskning 

Som slutsatsen antyder går en positiv avkastning att genereras enligt strategiskt spel 

applicerat på vår modell. Däremot bör det understrykas att modellerna som upprättats 

endast prövats på en referenssäsong omfattande 153 matcher. Därför skulle en liknande 

undersökning på andra referensmatcher kunna utföras för att stärka argumentet i att 

strategiskt spel enligt vår modell genererar positiv avkastning. Vidare skulle det också vara 

intressant att undersöka om mer historiska data tillsammans med strategiskt spel medför en 

högre avkastning än i denna studie.  
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