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Abstrakt 
I uppsatsen undersöktes om det är möjligt att erhålla en långsiktig positiv avkastning på 
spelformen Asiatiskt handikapp inom den svenska Basketligan. En sannolikhetsmodell 
skattades med data från säsongen 2009/2010 till säsongen 2015/2016 för att kunna avgöra 
vilka spel som, betingat på modellen, har positiv förväntad avkastning och därför är värda att 
spela på. Det resulterade i 544 fiktiva spel på 1310 matcher, viket gav på signifikansnivån 5 
% en signifikant positiv genomsnittlig avkastning på 6,7 procent per spel. 

 
Nyckelord: Multipel linjär regression; Odds; Avkastning; Asiatiskt Handikapp; Basketligan 
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1 Inledning 
Det har alltid varit en stark koppling mellan vadslagning och sport (Koning och Velzen, 2009). 
En möjlig orsak till detta kan vara att det blir mer spännande och en bättre upplevelse av att 
titta på sportevenemang om man exempelvis spelat på ett visst utfall i en basketmatch. Med 
internet och spelbolagens sätt att marknadsföra sig på är det nu lättare att spela på olika 
sporter. De flesta spelbolag erbjuder någon form av bonus till spelaren för att antagligen 
möjligen locka till sig kunder, medan andra bolag istället erbjuder högre odds.  

Uppsatsen kommer inte fokusera på något specifikt spelbolag, istället hämtas oddsen från de 
större spelbolagen så som Pinnacle Sports, Bet365 och Unibet. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att få långsiktig positiv avkastning på 
spelformen Asiatiskt handikapp genom att skatta en sannolikhetsmodell. En modell som tar 
hänsyn till flera underliggande variabler så som poängen i matchen, spelbolagens linor och 
odds för vissa matchutfall. 

Genom att fokusera på den svenska Basketligan är det eventuellt större chans att få positiv 
avkastning, detta under antagandet att oddsbolagen lägger mindre resurser för att modellera 
odds för en mindre liga, på så vis blir oddsen sämre satta. 

Under uppsatsens andra avsnitt, bakgrund, presenteras den valda spelformen, sporten 
basketboll och svenska Basketligan. Därefter presenteras metoden i avsnitt tre och sedan 
analyseras resultatet i avsnitt fyra. Avslutningsvis diskuteras modellens metod och resultat i 
avsnitt fem.  

1.1 Frågeställning 

Är det möjligt att få en långsiktig positiv avkastning vid spel på Asiatiskt handikapp inom 
svenska Basketligan? 
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2 Bakgrund 
Spelbolagens vinst genereras genom att de sätter odds som är i deras fördel, detta görs genom 
att generera en säkerhetsmarginal. Oddset som bolagen sätter är inversen av spelbolagets 
skattade sannolikhet adderat med en säkerhetsmarginal, där sannolikheten för ett specifikt 
utfall skattas. Därefter adderas en säkerhetsmarginal till sannolikheten som inverteras. Detta 
inverterade värde är oddset med säkerhetsmarginal. Med hjälp av säkerhetsmarginalen 
kommer då bolagen i genomsnitt generera en kontinuerlig vinst på några procent. Detta under 
förutsättningen att spelbolagen sätter odds som är i deras favör (Ozgit, 2005) (Duras & 
Englund, 2012). 
  
Den eventuella vinsten per spel beräknas genom att multiplicera insatsen med oddset på det 
önskade spelet och sedan subtraheras insatsen. Exempelvis: Oddset för att hemmalaget ska 
vinna matchen är 2,23 och spel på hemmalaget med insatsen en krona görs. Detta medför att 
den eventuella vinsten blir insatsen multiplicerat med oddset för önskat spel, där sedan 
insatsen subtraheras bort vilket då ger vinsten 1,23 kronor per spelad krona. Vid utfallet att 
hemmalaget inte vinner matchen förloras den spelade kronan. 
 
Då spelbolagen erbjuder en mängd olika spelformer, som exempelvis klassiska 1X2 där man 
spelar på antingen hemmavinst, oavgjort och bortavinst, eller över/underspel där man spelar 
på om det blir över eller under ett visst antal poäng i en match. En ytterligare spelform är 
Asiatiskt handikapp som spelas med en lina, där linan är ett negativt eller positivt 
poänghandikapp som spelbolagen tilldelar hemmalaget i den aktuella matchen. Spelformen 
går ut på att man spelar på poängskillnaden som en match kommer vinnas eller förloras med. 
Detta är den typen av spelform som uppsatsen i huvudsak riktar in sig på. Nedan följer 
exempel på hur spelaren antingen vinner, får pengarna tillbaka eller förlorar insatsen vid spel 
på Asiatiskt handikapp. 

Vid spel på hemmalaget när linan är ojämn. Hemmalaget är favorit. Negativ lina. 
 
Om linan är negativ, exempelvis -9,5 och hemmalaget vinner med minst 10 poäng resulterar 
ett spel på att hemmalaget vinner givet handikapp (täcker linan) i vinst. Spel på bortalaget 
resulterar i en förlorad insats (förlust). Det omvända gäller om hemmalaget förlorar givet 
handikapp (ej täcker linan). Detta inträffar om hemmalaget, förlorar, spelar oavgjort eller 
vinner med högst 9 poäng. Då resulterar ett spel på att hemmalaget täcker linan i förlust och 
spel på bortalaget täcker linan i vinst. 
  
Vid spel på hemmalaget när lina ojämn. Bortalaget är favorit. Positiv lina. 
 
Då linan är positiv, exempelvis +9,5 och hemmalaget förlorar matchen med mindre än 10 
poäng resulterar ett spel på att hemmalaget vinner givet handikapp (täcker linan) i vinst. Spel 
på att bortalaget täcker linan resulterar i förlust. Det omvända gäller om hemmalaget ej täcker 
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linan, detta inträffar om hemmalaget förlora med minst 10 poäng. Vilket resulterar i att spel 
på där hemmalaget täcker linan i förlust och spel på bortalaget resulterar i vinst. 
 
Vid spel på hemmalaget, linan är jämn. Hemmalaget är favorit. Negativ lina. 
 
Om linan är negativ och jämn, exempelvis -10 och hemmalaget vinner med minst 11 poäng 
resulterar spel på att hemmalaget täcker linan i vinst. Spel på att bortalaget täcker linan 
resulterar i en förlust. Det omvända gäller om hemmalaget ej täcker linan. Det inträffar om 
hemmalaget förlorar eller vinner med högst 9 poäng. Då resulterar spel på hemmalaget i 
förlust och spel på bortalaget i vinst. Vid resultatet oavgjort givet handikapp, det vill säga att 
poängskillnaden blir exakt 10, får spelaren insatsen tillbaka. 
 
Vid spel på hemmalaget när linan är jämn. Bortalaget är favorit. Positiv lina. 
 
Då linan är positiv och jämn, exempelvis +10 och hemmalaget förlorar matchen med mindre 
eller lika med 9 poäng resulterar spel på att hemmalaget täcker linan i vinst. Spel på 
bortalaget resulterar då i förlust. Det omvända gäller om hemmalaget ej täcker linan. Detta 
inträffar om hemmalaget förlorar med minst 11 poäng. Spel på att hemmalaget täcker linan 
resulterar i förlust och spel på att bortalaget täcker linan resulterar i vinst. Vid resultatet 
oavgjort givet handikapp, det vill säga att poängskillnaden blir exakt 10 får spelaren insatsen 
tillbaka. 
 
Oddsen som spelbolagen sätter är inte fasta utan kan komma att ändras då bolagen ständigt 
beaktar ny information som tillkommer före matchstart eller som kan påverka utfallet i 
matchen. Spelbolagens odds justeras inte endast efter ny information kring matchen, 
ändringarna kan även bero på hur kunderna spelar och hur resten av marknaden sätter sina 
odds (Johnson, 2015). Som tidigare nämnts riktar inte uppsatsen in sig på något specifikt 
spelbolag, då det inte fanns tillgängliga odds från ett och samma bolag. Detta löstes genom att 
hitta odds bland de tre större spelbolagen som finns idag på spelmarknaden, Bet365, Pinnacle 
Sports och Unibet. 
  
Spelbolaget Pinnacle Sports grundades år 1998 med affärsidén att erbjuda högsta oddsen på 
marknaden. Pinnacle var det första spelbolaget som inte erbjöd bonusar, utan de vill erbjuda 
högre odds (Pinnacle Sports, 2016). Bet365 grundades år 2000 av Denise Coates med tolv 
anställda. Idag har koncernen över 3000 anställda och 21 miljoner kunder runt om hela 
världen (Bet365, 2016). År 1997 grundades Unibet och ägs idag av Unibet Group plc, som är 
noterad på Stockholmbörsen. När livebetting och casino lanserades år 2003 så hade Unibet 
256 000 kunder i över hundra länder (Unibet, 2016). 

2.1 Basketboll 

Basket spelas mellan två lag med fem spelare i varje lag på plan. I den svenska Basketligan 
spelar man fyra perioder som är tio minuter långa. Spelaren gör poäng genom att skjuta 
basketbollen i korgen, och beroende på var skottet kommer ifrån så får laget antingen två eller 
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tre poäng. Straffkast ger ett poäng per kast där spelaren kan tilldelas ett till tre kast. Ett lag har 
tjugofyra sekunder på sig att anfalla och har åtta sekunder på sig att ta sig över till andra sidan 
av spelplanen. En spelare kan göra stegfel, vilket innebär att det görs en förflyttning av en 
eller båda fötter i någon riktning då en spelare har bollen. Om spelaren studsar basketbollen 
framåt och sedan tar upp bollen med båda händerna samtidigt som spelaren är i rörelse, får 
man endast ta två steg innan spelaren måste passa eller skjuta bollen mot korgen. En spelare 
kan välja en roteringsfot, och så länge spelaren inte rör den andra foten, det vill säga som inte 
är spelarens valda roteringsfot, så döms det inget stegfel. I basket kan en spelare få en 
offensiv och defensiv foul. En defensiv foul döms när det försvarande laget begår en 
regelöverträdelse under motståndarens anfall. Den offensiva foulen döms när det anfallande 
laget bryter mot reglerna. En spelare får inte få fler än fem fouls under en match, vid den 
femte foulen får spelaren inte längre delta. Om resultatet i matchen är lika, det vill säga lagen 
har gjort lika många poäng, vid slutet av ordinarie speltid så leder detta till en 
förlängningsperiod som är fem minuter lång. Då matcher i basket inte kan sluta oavgjort 
spelas det tills dess att mötet är avgjort (Basketboll Spelregler, 2016). 

2.2 Basketligan 

Basketligan är den högsta divisionen i svensk basket. Lagen möts två gånger där varje lag 
spelar en hemmamatch och en bortamatch. Vinst för något av lagen som möts resulterar i två 
poäng för det segrande laget och noll poäng för det förlorade laget i tabellen. Ligan är sluten 
och det innebär att så länge man klarar de ekonomiska kraven får man spela kvar i högsta 
divisionen. Detta innebär att de sämsta lagen i ligan inte nödvändigtvis blir relegerade en 
division ner och de bästa lagen inte blir uppflyttade till Basketligan om de ekonomiska kraven 
inte är uppfyllda. Alltså beror antalet lag i ligan på lagens ekonomiska resultat och inte de 
sportsliga. Vilket leder till att antal lag i ligan kan variera. (Svenska basketbollförbundet, 
2016) 
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3 Metod 
Uppsatsen avgränsar sig till den svenska Basketligan. Det har gjorts en analys på totalt 1310 
matcher från säsong 09/10 till 15/16, där datamaterialet endast består av ligaspelet. Det 
innebär att slutspelsmatcherna och finalmatcherna inte är med. Efter all data samlats in 
skattades en sannolikhetsmodell för att kunna skatta sannolikheter för olika utfall på 
spelformen Asiatiskt handikapp. Betingat på dessa sannolikheter och spelbolagens odds 
beräknades förväntad avkastning på spel från de insamlade matcherna. De spel, vars 
förväntade avkastning var positiv, spelades det fiktivt på. Därefter gjordes ett 𝑍-test för 
långsiktig positiv avkastning och ett 𝐹-test för att undersöka om den förväntade avkastningen 
enligt modellen sammanfaller med den förväntade faktiska avkastningen. 

3.1 Multipel linjär regression 

Betrakta modellen. 
𝑌! = 𝛽! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! …𝛽!𝑋!" + 𝑢! 		
där	𝑌! är poängdifferensen mellan hemmalag och bortalag. 
 
I den 𝑖: 𝑡𝑒 matchen, där 𝑖 = 1,… ,𝑛 som förklaras av: 
𝑋1,𝑋2,… ,𝑋𝑘 är förklarande variabler och 𝑢! en störningsterm. Med andra ord ser det ut på 
följande vis:  𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝛽! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! + 𝛽!𝑋!! …𝛽!𝑋!" + 𝑢!. 
 
Med hjälp av modellen, betingat på parametervärden och värden på förklarande variablerna 
kan man sedan beräkna sannolikheterna för att hemmalaget eller bortalaget, beroende på 
vilket lag man har spelat på, ska täcka linan. Detta med hänsyn tagen till vilken typ av lina det 
är, ojämn eller jämn. Sannolikhetsberäkningarna för detta visas nedan, där det antas att den 
underliggande sannolikhetsfördelningen för variabeln lina är normalfördelningen. 
 
Ojämn lina 

Låt linan betecknas med 𝐿. Hemmalaget täcker linan om poängdifferensen är minst	−𝐿 + 0,5.	
Om poängdifferensen är högst	−𝐿 − 0,5, täcker laget inte linan. Sannolikheten att linan täcks, 
med hänsyn till kontinuitetskorrektionen då linan är en diskret variabel, erhålls som	
𝑃 𝑌 ≥ −𝐿 + 0,5− 0,5 =	

=  𝑃 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋! + 𝑢 ≥ −𝐿 = 𝑃(𝑢 ≥ −𝐿 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋! =	

= 𝑃
𝑢
𝜎!
≥

−𝐿 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!
𝜎!

=	

=  1−Φ
−𝐿 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!

𝜎!
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där	Φ(. )	är fördelningsfunktionen för en standardnormal och 𝑢 som har väntevärde noll och 
standardavvikelse	𝜎.	
	
På liknande sätt erhålls sannolikheten att linan inte täcks och ges av 

𝑃 𝑌 ≤ −𝐿 − 0,5+ 0,5 = ⋯ = Φ
−𝐿 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!

𝜎!
 

 
Jämn lina 
Hemmalaget täcker linan om poängdifferensen är minst −𝐿 + 1 . I händelse av att 
poängdifferensen är −𝐿 slutar matchen oavgjort vid ordinarie speltid med hänsyn tagen till 
handikappet. Sannolikheten att linan täcks ges av: 

𝑃 𝑌 ≥ −𝐿 + 1− 0,5 = ⋯ = 1−Φ
−𝐿 + 0,5− 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!

𝜎!
	

Sannolikheten att linan ej täcks ges av följande nedan 

𝑃 𝑌 ≤ −𝐿 − 1+ 0,5 = ⋯ = 1−Φ
−𝐿 − 0,5− 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!

𝜎!
	

Slutligen, sannolikheten för oavgjort vid ordinarie speltid med hänsyn tagen till handikapp är  
𝑃 𝑌 = −𝐿 = 𝑃 −𝐿 − 0,5 ≤ 𝑌 ≤ −𝐿 + 0,5 = ⋯ =	

= Φ
−𝐿 + 0,5 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!

𝜎!
− Φ

−𝐿 − 0,5 − 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+ 𝛽!𝑋!
𝜎!

	

3.2 Modellbygge 

Efter att modellen skattades plockades den variabel vars parameterskattning som inte är 
signifikant bort med hjälp av “backward elimination”, där den parameterskattningen med 
högst 𝑝-värde plockas bort först, sedan skattas modellen igen och därefter plockas ytterligare 
en variabel vars parameterskattning har högst 𝑝 -värde bort. Allt detta sker under 
förutsättningen att 𝑝 -värdet är större än 0,05. Processen upprepas tills alla 
parameterskattningar är signifikanta på fem procentsnivån (Altman, 1991). 

3.3 Test för heteroskedasticitet  

Residualerna testades hjälp av Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet med 
nollhypotesen att variansen är konstant, med andra ord att det råder homoskedasticitet. Vid 
lågt 𝑝-värde, som i detta fall skall vara lägre än 0,05 då femprocentig signifikansnivå gäller, 
förkastas nollhypotesen. Residualerna kan även illustreras i ett spridningsdiagram som görs 
mot de predikterade värdena. Om spridningsdiagrammet visar strutform eller något annat 
mönster, är det ett tecken på heteroskedasticitet (Williams, 2015).  
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3.4 Test för normalitet  

Residualerna i den skattade regressionsmodellen testades för normalitet med hjälp av Shapiro-
Wilks test för normalitet, med nollhypotesen att det råder normalfördelning mot 
alternativhypotesen att det inte är normalfördelat. Med ett 𝑝-värde på 0,05 eller mindre 
kommer testets nollhypotes att förkastas på femprocentsnivån.  Ett alternativt tillvägagångsätt 
att testa för normalfördelning är att göra ett histogram för residualerna (Altman, 1991).	

3.5 Förväntad avkastning 
	
Den förväntande avkastningen för vinst, 𝑉, som är en stokastisk variabel, beräknas utifrån 
följande sannolikhetsfördelning: 

Tabell 1 Sannolikhetsfördelning över vinst vid jämn lina. Vid insats 1 krona. 
𝑣 𝑃 𝑉 = 𝑣  
-1 𝑃!  
0 𝑃!"#  

1 ∙ 𝑜𝑑𝑑𝑠 − 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑃!  

 

Tabell 2 Sannolikhetsfördelning över vinst vid ojämn lina. Vid insats 1 krona. 
𝑣 𝑃 𝑉 = 𝑣  
-1 𝑃!  

1 ∙ 𝑜𝑑𝑑𝑠 − 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑃!  

 
där  𝑃! är sannolikheten för vinst för det lag som spelas, det vill säga sannolikheten att 
laget täcker linan, 𝑃𝑜𝑎𝑣  sannolikheten för oavgjort givet matchens handikapp och 
𝑃!  som är sannolikheten för förlust, med andra ord att laget ej täcker linan. 
 
Detta medför att den förväntade vinsten för jämn lina erhålls som 
𝐸 𝑉 = −1 ∙ 𝑃! + 0 ∙ 𝑃!"# + 1 ∙ 𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1 ∙ 𝑃! = 𝑂𝑑𝑑𝑠 ∙ 𝑃! − 𝑃! − 𝑃! 

För ojämn lina gäller följande  
𝐸 𝑉 = −1 ∙ 𝑃! + 1 ∙ 𝑂𝑑𝑑𝑠 − 1 ∙ 𝑃! = −1 ∙ 1− 𝑃! + 1 ∙ 𝑂𝑑𝑑𝑠 − 1 ∙ 𝑃! = 
= −1+ 𝑃! + 𝑂𝑑𝑑𝑠 ∙ 𝑃! − 𝑃! = 𝑂𝑑𝑑𝑠 ∙ 𝑃! − 1 

Notera att den förväntande vinsten skiljer sig åt med hänsyn tagen till vilken typ av lina spel 
läggs på. 

3.6 Spelstrategi  

Den spelstrategin som har valts i uppsatsen är att spel läggs om den förväntade vinsten är 
större än noll. Man väljer att spela om spelbolaget satt ett högre odds än de odds som 
modellen skattat. Det antyder att spelbolaget satt ett överodds och om modellen är korrekt 
förväntas man få en positiv avkastning i det långa loppet på den typen av spel. 
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3.7 Test för positiv avkastning 

Vid test för positiv avkastning används ett 𝑍-test. Där utfallen på vinsten, 𝑉, det vill säga 
𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣! anses vara ett slumpmässigt stickprov från en fördelning med väntevärde 𝜇 och 
standardavvikelse 𝜎 (Wackerly et al., 2008). 

Detta medför att teststatistikan nedan ser ut på följande vis. Under nollhypotesen att den 
förväntande avkastningen är lika med noll och mothypotesen att förväntande avkastningen är 
större än noll.	

𝑍 = !!!!
!" !

~ 𝑎𝑝𝑝𝑟 𝑡(𝑛 − 1𝑓𝑔) under 𝐻! enligt CGS då 𝑛 = 544 är stort. 

där 𝑆𝐸 𝑉 =  
!!!!

!

!!!
!

 

Med beslutsregeln att nollhypotesen förkastas då 𝑝-värdet är mindre eller lika med 0,05.  

3.8 Regression mellan faktisk vinst och förväntad vinst    

Den förväntade faktiska vinsten sammanfaller med den förväntade vinsten enligt modell om 
modellen är korrekt. Ett F-test kan genomföras inom ramen för en linjär regressionsmodell 
mellan den faktiska vinsten och förväntade vinsten, 𝑉 = 𝛽! + 𝛽!𝐸(𝑉|𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙)+ 𝜀, där ε är 
en slumpterm med väntevärde som är noll och standardavvikelse 𝜎. Under nollhypotesen 
𝛽! = 0 och 𝛽! = 1, samt alternativhypotesen 𝛽! ≠ 0	och/eller att 𝛽! ≠ 1 (Wackerly et al., 
2008).  

3.9 Variabler 

De förklarande variablerna som ingår i modellen är alla tänkta ha någon sorts påverkan på vad 
för poängdifferens det kan bli i en match. Exempelvis så kan ett visst värde på Pdiff, beroende 
på om det är högt eller lågt, indikera vad det blir för poängskillnad i matchen. Sådan 
information och mer fångas även upp i oddsen som spelbolagen har satt, detta är varför 
oddsvariabler inkluderas. En beskrivning av variablerna återfinns nedan. 

3.9.1 Beroende variabel 

Poängdiff 
 
Poängdiff beskriver slutresultatets poängdifferens i en specifik match. Variabeln kan ha ett 
negativt eller ett positivt värde beroende på om hemmalaget eller bortalaget vinner matchen, 
då 𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐻𝑒𝑚𝑚𝑎𝑝𝑜ä𝑛𝑔 − 𝐵𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑜ä𝑛𝑔. 
 
 
 



9	
		

3.9.2 Förklarande variabler 

Lina  
 
Lina vid spel på Asiatiskt handikapp är ett handikapp som spelbolaget tilldelar hemmalaget i 
en match. Variabeln kan både ha ett negativt och ett positivt värde. Linan kan vara jämn eller 
ha decimalen 0,5. Vid jämn lina så får spelaren pengarna tillbaka om det blir oavgjort efter 
fyra perioders spel. 
 
Oddsh 
 
Oddsh är oddset för att hemmalaget ska täcka linan vid spel på Asiatiskt handikapp.  
 
Oddsb 
 
Oddsb är oddset för att bortalaget ska täcka linan vid spel på Asiatiskt handikapp.  
 
Oddsvh 
 
Oddsvh beskriver oddset för att hemmalaget vinner matchen.  
 
Oddsoav 
 
Oddsoav är oddset för att det blir oavgjort efter fyra perioders spel.  
 
Oddsvb 
 
Oddsvb, är oddset för att bortalaget vinner matchen. De fem oddsvariablerna som inhämtats 
gäller det att innehållet är det senast satta oddset. 
 
Overunder 
 
Overunder står för över/under, där det beskriver spelbolagets skattning av totala antalet poäng 
i matchen. Vid jämn lina får spelaren pengarna tillbaka om resultatet är lika med linan. 
 
Oddsover 
 
Oddsover beskriver den senast satta oddset för att totala antalet poäng i matchen ska bli över 
den skattningen som spelbolaget satte. 
 
Oddsunder 
 
Oddsunder beskriver spelbolagets senast satta odds för att totala antalet poäng i matchen ska 
bli under den skattningen som spelbolaget gjorde för över/under. 
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Notera att oddsvariablerna ovan inte ingick i skattningen av modellen, utan dessa 
transformerades om till sannolikheterna nedan. 
 
P1 
 
P1, beskriver den implicita sannolikheten att hemmalaget vinner matchen. Som beräknas på 
följande vis: 

𝑃1 = 

!
!""#$!

!
!""#$!!

!
!""#!$%!

!
!""#$%

                        

 

PX 
 
PX är den implicita sannolikheten att det blir oavgjort i matchen och beräknas enligt formel 
nedan 

𝑃𝑋 = 

!
!""#!$%

!
!""#$!!

!
!""#!"#!

!
!""#$%

	

 
P2 
 
P2, variabeln beskriver den implicita sannolikheten att bortalaget vinner matchen. Det 
beräknas på följande vis: 

𝑃2 = 

!
!""#$%

!
!""#$!!

!
!""#!$%!

!
!""#$%

 

För att undvika perfekt kolinjäritet så plockas en av P1, PX och P2 bort. I modellen har två 
plockats bort. 
	
Pdiff 
 
Pdiff, beskriver differensen mellan de två implicita sannolikheterna P1 och P2. Det vill säga, 
𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓 =  𝑃1− 𝑃2 

 
Pl1  
 
Pl1, är en variabel som är den implicita sannolikheten att hemmalaget täcker linan. Detta 
beräknas enligt formeln nedan:  

𝑃𝑙1 =	

!
!""#!

!
!""#!!

!
!""#$
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Pl2 
 
Pl2, är en variabel som är den implicita sannolikheten att bortalaget täcker linan. Detta 
beräknas enligt formeln nedan:  

𝑃𝑙2 =	

!
!""#$

!
!""#!!

!
!""#$

	

En av variablerna, Pl1 och Pl2, plockas bort i modellen för att undvika perfekt kolinjäritet. 
 
Po 
 
Po är den implicita sannolikheten att det blir över spelbolagets satta lina för över/underspelet. 
 
Pu 
 
Pu är den implicita sannolikheten att det blir under spelbolagets satta lina för över/underspelet. 
En av variablerna, Po och Pu, tas bort vid skattningen av modellen för att undvika perfekt 
kolinjäritet. 

3.10 Data 

Matchresultat och oddsen är hämtade från Betexplorer från sju säsonger tillbaka, det vill säga 
från och med säsongen 2009/10 till och med säsongen 2015/16. Betexplorer samlar statistik 
på matcher som har spelats och oddsen som de olika spelbolagen sätter för varje match (2016). 
Statistikprogrammet Stata13 har använts för att skatta modeller och hantera data under 
uppsatsens gång.  
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4 Resultat och analys  
Den ursprungliga modellen som användes för att skatta den förväntade poängskillnaden i 
varje match är en multipel linjär regression med fem förklarande variabler och en 
störningsterm. Samtliga förklarande variabler som ingick i skattningen av den ursprungliga 
regressionsmodellen var alla tänkta, på något vis, påverka poängskillnaden i en match. Nedan 
presenteras regressionsmodellen.   
𝑃𝑜𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓 =  𝛽! + 𝛽!𝐿𝑖𝑛𝑎 + 𝛽!𝑝𝑙1+ 𝛽!𝑜𝑣𝑒𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽!𝑝𝑜 + 𝛽!𝑝𝑑𝑖𝑓𝑓 + 𝑢! 	

Parameterskattningar, standardfel och 𝑝-värden för modellen visas i Tabell 3. 

Tabell 3 Första regressionsmodell 
Poangdiff Variabel Koefficient Standardfel 𝑡 𝑃 > |𝑡| 

      
 Lina -0,568 0,151 -3.77 0,000 
 Pl1 30,892 10,930 2.83 0,005 
 Overunder 0,028 0,050 0.57 0,568 
 Po 11,254 13,538 0.83 0,406 
 Pdiff 8,620 2,938 2.93 0,003 
 Intercept -25,985 12,536 -2.07 0,038 

	

För att skatta en så bra modell som möjligt så utfördes ”backward elimination”, det vill säga 
att en variabel i taget plockades bort. I detta fall tas overunder bort först och sedan Po då den 
parameterskattningen med högst 𝑝-värde plockas bort först och sedan skattas modellen igen 
och då plockas den variabel som då har högst 𝑝-värde också bort. Utifrån detta kunde vi 
komma fram till vår slutliga regressionsmodell som redovisas i Tabell 4.  

Tabell 4 Slutlig regressionsmodell. 
Poangdiff Variabel Koefficient Standardfel 𝑡 𝑃 > |𝑡| 

 Lina -0,553 0,146 -3,79 0,000 
 Pl1 28,605 10,133 2,82 0,005 
 Pdiff 8,641 2,828 3,06 0,002 
 Intercept -14,328 5,113 -2,80 0,005 

	

𝑃𝑜𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓 =  𝛽! + 𝛽!𝐿𝑖𝑛𝑎 + 𝛽!𝑝𝑙1+ 𝛽!𝑝𝑑𝑖𝑓𝑓 +  𝑢	

Ovan presenteras den slutliga modellen, där samtliga parameterskattningar är signifikanta på 
femprocentsnivån.  

Sedan testades residualerna för heteroskedasticitet. I Tabell 5 redovisas Breusch-Pagan/Cook-
Weisberg test för heteroskedasticitet 

Tabell 5 Breusch-Pagan/Cook-Weisberg 
Chi2(1) Prob>chi2 

0,35 0,552 
 
Nollhypotesen kan inte förkastas då 𝑝 -värdet = 0,552 > 0,05,  vilket tyder på att 



13	
	

heteroskedasticitet inte är ett problem. Det kan även illustreras med hjälp av 
spridningsdiagrammet nedan som inte visar några tecken på heteroskedasticitet. 

 
Figur 1 Spridningsdiagram för residualerna  
 
Vidare testades residualernas underliggande fördelning med nollhypotesen att det råder 
normalfördelning. Resultatet presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6 Test för normalitet 
Variabel Observation W V 𝑧 𝑃 > |𝑧| 

resid 904 0,997 1,808 1,460 0,07215 
 
Ett 𝑝-värde på 0,07215 innebär att normalitet inte kan förkasta. Fördelningen kan även 
illustreras i histogrammet nedan. 

 
Figur 2 Histogram för residualerna. 
 
Modellen i Tabell 4 genererar en genomsnittlig vinst på 6,715 procent per spelad match, där 
𝑝-värdet är 0,0437, vilket innebär att vinsten är statistiskt säkerställd på femprocentsnivån.  
Resultatet för detta redovisas i Tabell 7 med följande hypoteser: 
𝐻!:𝐸 𝑉 = 0 
𝐻!:𝐸 𝑉 > 0 
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Tabell 7 Test för positiv avkastning. 
Variabel Observation Medelvärde Standardfel 𝑧 [95% Konfidensintervall] P-värde 

vinst 544 0,06715 0,0392 1,7129 -0,0098591        0,1441606 0,0437 
 
Tabell 8 Regression mellan vinst och förväntad vinst: 

Variabel Koefficient Standardfel 𝑡 𝑃 > |𝑡| 
Förväntad vinst -0,043 0,621 -0,07 0,945 
Intercept 0,069 0,048 1,45 0,148 

 
Tabell 9 𝐹-test förväntad avkastning 

F(2, 542) Prob>chi2 
1,59 0,205 

 
Hypoteserna för testet redovisas nedan. 
𝐻!: 𝛽! = 0 ,𝛽! = 1 
𝐻!:𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑒𝑗 
 
𝐹-testet resulterar i att man inte kan förkasta nollhypotesen att förväntad faktisk avkastning 
sammanfaller med förväntad avkastning enligt modell, då 𝑝-värdet 0,205 är större än 0,05. 
Därmed inte sagt att man har stöd för att förväntad faktisk avkastning sammanfaller med 
förväntad avkastning enligt modell då man aldrig kan få stöd för en nollhypotes. Viktigt att 
notera är att parameterskattningen 𝛽! är negativ. 
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5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Ett problem som uppstod var vid valet av förklarande variabler till modellen, då det råder en 
viss osäkerhet kring vilka variabler som faktiskt skulle kunna ha en inverkan på 
poängskillnaden i en match. Den ursprungliga tanken var att variablerna overunder och po 
indikerar hur många poäng	det blir i en match och på så vis underlättar skattningen av 
poängskillnaden. Då dessa parameterskattningar inte var signifikanta plockades de bort från 
modellen. Avsaknaden av ytterligare förklarande variabler medförde också att modellen är 
beroende av att oddssättarna och spelbolagen konsekvent överskattar hemmalaget, skulle 
spelbolagen ändra tillvägagångssätt och exempelvis tendera till att överskatta bortalaget skulle 
modellens parameterskattningar inte vara pålitliga vilket medför att modellen generar 
opålitliga skattningar. 

Vidare så hade flera säsonger önskats för att öka modellens precision och möjligtvis förbättra 
avkastningen, då det endast fanns odds tillgängliga från och med säsongen 2009/2010. Med 
flera matcher hade en till modell kunnat skattas, då med den så kallade Stefani-modellen som 
skattar målskillnaden (i detta fall poängskillnaden) i en match med hjälp av hemmafördel, 
förväntad målskillnad för hemmalaget ställt mot ett godtyckligt valt referenslag på förmodad 
neutral plan och förväntad målskillnad för bortalaget på samma neutrala plan (Stefani, 1997). 
För mer genomgående beskrivning av modellen se Duras & Englund (2012).  

Fördelen med denna typ av modell är att man inte är helt i oddsättarens händer då den är 
mindre känslig för spelbolagens eventuella ändrade tillvägagångssätt vid oddssättning. Vidare 
är Stefani-modellen överlag stabilare, med andra ord är den mindre känslig för spelbolagens 
eventuellt ändrade metoder. Ett försök att skatta en sådan modell resulterade i sämre 
avkastning. 

Ännu en viktig aspekt att ta med vid skattningen av modellen är när oddsen är hämtade, det 
fanns dock ingen möjlighet att ta reda på vilken tid oddset är satt. Då data samlades in 
hämtades det senast satta oddset vilket kan innebära att spelbolagen kan ha justerat oddsen 
efter marknaden eller ny information som inkommit, och på så vis kommit närmare de 
verkliga sannolikheterna för utfallen i matchen. Samtidigt så fanns möjligheten att välja 
tidigare satta odds men då riskerar man att inte fånga upp värdefull information vid skattning 
av sannolikheterna och på så vis riskera att få en sämre skattad modell. Sammanfattningsvis 
är det skillnad att skatta en modell med tidigt satta odds och sent satta odds. 

5.2 Resultatdiskussion  

Då modellen gav signifikant positiv avkastning på 6,7 % tyder det på att denna modell på lång 
sikt kommer att generera en positiv avkastning.  Men om modellen är korrekt skattad ska 
förväntad faktisk avkastning sammanfalla med förväntad faktisk avkastning enligt modell 
vilket inte inträffar om man tittar på resultatet av regressionen mellan vinst och förväntad 
vinst, då parameterskattningen hade ett negativt tecken och är icke-signifikant. Visserligen 
har vi inte stöd från 𝐹-testet för att förväntad faktisk avkastning inte sammanfaller med 
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förväntad avkastning enligt modell, men det innebär inte att nollhypotesen är sann. En möjlig 
anledning till resultat av regressionen är storleken på stickprovet och det faktum att modellen 
endast föreslog spel på 544 matcher av 1310.  

En viktig aspekt i det hela när det kommer till avkastning är att det odds som samlades in är 
det senast satta och det innebär att de odds som valdes ut är inte det maximala oddset per 
match. Hade det maximala oddset valts hade avkastningen eventuellt varit större. 

Avslutningsvis är det viktigt att notera att utvärderingen av spelstrategin är ”in-sample”, det 
vill säga att det spelades på de matcher som finns i datamaterialet och inte på de kommande 
matcherna. Även modellen skattades på detta vis. Detta medför att modellen blir anpassad för 
det datamaterial som finns och på så vis ger bättre resultat än vid en annan form av 
utvärdering. Dock kan storleken på stickprovet och risken för att modellen blir anpassad 
diskuteras, då ett ”större” stickprov antagligen minskar risken för detta. Hur stort stickprovet 
ska vara är ett eget diskussionsämne. 

5.3 Slutsats 

Med hänsyn till de resultat som erhölls så kan man dra slutsatsen att modellen ger signifikant 
positiv avkastning för spel i svenska Basketligan, vilket är den liga man bör begränsa sig till. 
Modellen kan med försiktighet användas för spel hos de spelbolag som erbjuder högst odds på 
hela marknaden och på så vis eventuellt öka avkastningen.  
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