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Abstrakt 
Uppsatsen syftar dels till att skatta sannolikheter för spelformerna 1X2 samt Asiatiskt 

handikapp i engelska League One, för att därigenom undersöka om det är möjligt att uppnå 

långsiktig positiv vinst genom att tillämpa två olika spelstrategier. Detta genomförs med hjälp 

av att skatta en ordinal probitmodell. Det visar sig att av totalt 13800 potentiella spel hittar 

modellen 6660 respektive 3319 spel beroende på spelstrategi. I båda fallen genererar modellen 

en positiv vinst motsvarande 5.2 respektive 7.7 procent med de två olika spelstrategierna. 

Vinsterna är signifikant positiva på enprocentsnivån. 

Därutöver illustreras hur en spelare kan maximera sin förväntade vinst till en önskad risknivå 

under en spelkväll. För detta syfte appliceras portföljvalsteori. Denna ansats utvärderas inte på 

samtliga matcher i undersökningen, det exemplifieras endast hur man hade kunnat gå tillväga 

under en kväll där tre matcher spelades. Resultatet påvisar att det är möjligt att maximera 

förväntad vinst genom att allokera spelbudgeten optimalt. 

Nyckelord: Ordered Probit, Asiatiskt Handikapp, Odds, Spelmarknad, Optimerad vinst, Risk 
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1. Inledning 
Vadslagning har varit ett naturligt inslag i de flesta samhällen genom historien. Vad som kan 

definieras som vadslagning är i viss mån svårt att reda ut. En möjlig definition är att var än en 

individ kan skapa avkastning genom att exponera sig för risk kan anses vara ett område för 

vadslagning. Somliga argumenterar för att försäkringsbolag är involverade i vadslagning, andra 

att detsamma är sant rörande aktörerna på världens aktie och -värdepappersmarknader 

(Munting, 1996). Dock är denna uppsats avgränsad till att definiera vadslagning som spel på 

fotboll, mer specifikt i den engelska tredjedivisionen, League One. 

Eftersom en fotbollsmatch är förknippad med flera faktorer sammankopplade med osäkerhet 

såsom hur matchen slutar, vem som kommer göra mål eller hur många hörnor det blir i första 

halvlek, kan den, utöver ett nöje, vara föremål för en spekulativ investering rörande utfallet. 

Spelbolagen erbjuder en plattform för dessa spekulativa investeringar. 

För att i längden gå med vinst på sportspel krävs det att spelaren systematiskt satsar sina pengar 

på överodds. Ett överodds innebär att oddset på spelmarknaden är högre än det av spelaren 

skattade oddset. Ytterligare ett krav tillkommer, spelarens estimerade sannolikheter, som ligger 

till grund för att identifiera överodds, måste i genomsnitt vara bättre än spelmarknadens. 

Att investera pengar på vadslagning är förenat med risk varför spelaren också måste bedöma 

hur riskabla investeringarna är för att kunna vinna i längden.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvåfalt. Dels att undersöka om det på lång sikt är möjligt att generera 

positiv avkastning på spel i den engelska tredjedivisionen, League One på spelformerna 1X2 

samt Asiatiskt handikapp. Dessutom kommer en optimerande ansats att illustreras, dock inte 

utvärderas på samtliga matcher, för att påvisa hur en spelare, genom att allokera sina insatser 

på ett optimalt tillvägagångsätt, kan maximera sin förväntade vinst till en given risknivå. 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats rör endast spel på ligamatcher i engelska League One från säsongen 2010/11 

till 2014/15. Därmed inkluderas inte cupmatcher eller slutspelsmatcher. Vidare görs en 

avgränsning till att enbart spela på de två spelformerna 1X2 och Asiatiskt handikapp.  

1.3 Disposition 
De återstående delarna av uppsatsen är uppdelad i fem delar, avsnitt två till sex. I avsnitt två 

ges en generell bakgrund varpå läsaren introduceras till spelformer och ligasystem. Dessutom 

återfinns en kort introduktion till kopplingen mellan portföljvalsteori och spel. I avsnitt tre får 

läsaren en inblick i den statistiska metod som nyttjas i uppsatsen för att skatta sannolikheter 

för olika utfall i fotbollsmatcher. Även datamaterialet, tillvägagångssätt och spelstrategi 

beskrivs.  I det fjärde avsnittet ges en beskrivning och motivering till variablerna som ingår i 

modellen. Vidare illustreras det för läsaren hur det är möjligt att på olika sätt allokera sin 

spelbudget under en given kväll på två olika sätt. Det första genom att placera en konstant 

insats över alla spel den givna kvällen vilket innebär att alla spel tilldelas en lika stor 

proportion av spelbudgeten. Det andra tillvägagångssättet innebär att spelaren tar den 

förväntade vinsten samt den risk som är sammankopplad med den förväntade vinsten i 

beaktning. I avsnitt fem redovisas resultaten följt av en diskussion kring resultatet och möjliga 

slutsatser i avsnitt sex.   
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2. Bakgrund 
Spelbolagen kan genom att estimera sannolikheten för olika utfall, såsom vinst för hemmalaget, 

oavgjort, vinst för bortalaget, etc. samt addera en säkerhetsmarginal, förvänta sig att 

systematiskt generera en positiv avkastning. Kravet är att dessa sannolikheter är bättre skattade 

än motpartens, spelarnas, skattade sannolikheter. En spelare som satsar blint på alla matcher 

kan därmed förvänta sig att gå med förlust i det långa loppet. Detta beror på 

säkerhetsmarginalen som samtliga spelbolag tillämpar i någon grad (Englund & Duras, 2012).  

För att förstå hur säkerhetsmarginalen fungerar, notera först att ett odds beräknas som inversen 

av summan av säkerhetsmarginalen och den skattade sannolikheten för utfallet av intresse. 

Ponera att ett spelbolag erbjuder spel på krona eller klave. Eftersom den implicita sannolikheten 

för krona och klave är 50 % vardera är det rättvisa oddset två gånger pengarna på båda utfallen. 

Om så är fallet är den förväntade vinsten noll. Till följd av att spelbolaget adderar sin 

säkerhetsmarginal till den implicita sannolikheten kommer deras erbjudna odds att vara något 

lägre och den förväntade vinsten för spelaren blir negativ. 

Spelare satsar pengar till ett visst odds hos spelbolaget, insatsen. Spelbolaget betalar i sin tur ut 

en vinst motsvarande insats multiplicerat med odds där nettovinsten för spelaren, vid insats om 

en krona, kan ses som odds subtraherat med ett, vilket sedan multipliceras med insatsen. Om 

spelaren har satsat sina pengar på ett utfall som inte förverkligas behåller spelbolaget insatsen.   

Oddsen som ett spelbolag erbjuder spel på kan ändras fram till matchstart beroende på flera 

faktorer, dels sådant som rör matchen i form av nyheter rörande lagen men också hur mycket 

pengar som spelbolaget har tagit emot på olika utfall. Exempelvis kan oddsen ändras utan att 

någon ny information kring matchen har uppkommit. Den enda anledningen kan vara att 

spelbolaget vill balansera införseln av pengar och på så sätt minska sin risk (Johnson, 2015). 

Att bygga en modell som predikterar sannolikheter för olika utfall i en given fotbollsmatch 

kräver att en liga väljs ut. Detta då det inte är säkert att de förklarande variabler som har 

prediktionskraft i en liga har det i andra ligor. I engelska League One deltar 24 lag vilket innebär 

att det varje säsong spelas 552 matcher, slutspel exkluderat. Därmed finns det en stor mängd 

data inom ett relativt kort tidsintervall. Därutöver misstänks spelbolagen lägga mer resurser på 

de populära förstaligorna i Europa än vad de gör på mindre ligor. Till följd av detta kan de antas 

ha bättre skattningar av sannolikheter för utfall i de större europeiska serierna än vad som är 

fallet i lägre divisioner, vilket rimligtvis underlättar för spelare att finna positiv förväntad vinst 

i de sistnämnda. Detta motiverar valet att inrikta uppsatsen mot engelska League One. 

2.1 Ligastruktur 
League One är den tredje högsta serien i det engelska seriesystemet för herrfotboll. Serien 

utgörs av 24 lag. Vid seger i en match tilldelas det vinnande laget tre poäng, det förlorande noll. 

Vid oavgjort tilldelas lagen ett poäng var. De tre sämst placerade klubbarna relegeras till League 

Two. Den klubb som vinner League One samt den som slutar på andra plats belönas med 

uppflyttning till den engelska andradivisionen The Championship. Lagen på plats 3-6 tävlar om 

den sista uppflyttningsplatsen i ett slutspel.(The League, 2015) 
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2.2 Spelformer 
Det finns ett flertal olika spelformer som erbjuds på fotbollsmatcher. Denna uppsats kommer 

dock att avgränsas till spel på matchutfall (1X2) samt Asiatiskt handikapp. En genomgång av 

hur dessa spelformer fungerar följer nedan. 

2.2.1 1X2 

Spelformen 1X2 är den äldsta och mest klassiska spelformen inom spel på fotboll. Den går ut 

på att spelaren kan spela på om matchen slutar i seger för hemmalaget (1), oavgjort (X) eller 

seger för bortalaget (2) till de erbjudna oddsen för de tre utfallen. 

2.2.2 Asiatiskt handikapp 

På senare år har spelformen Asiatiskt handikapp blivit allt mer populär bland spelare. I en given 

match sätts en Asiatisk handikapplina, hädanefter benämnt linan, för att jämna ut oddsen mellan 

de två lagen. Linan grundar sig därmed i hur många mål favoriten förväntas vinna med, 

alternativt hur många mål det nederlagstippade laget förväntas förlora med. Det fungerar på 

samma sätt som ett handikapp; beroende på skillnaden i styrkeförhållande lagen emellan får 

favoriten starta matchen med ett visst antal mål i underläge medan det nederlagstippade laget 

får starta med ett lika stort antal mål till sin favör. Ju större skillnad i styrkeförhållande lagen 

emellan, desto högre lina. Det innebär att om man har spelat på att favoriten ska täcka linan 

måste favoriten vinna med fler antal mål desto mer ojämn matchen bedöms vara av spelbolagen. 

Att täcka linan innebär att om linan exempelvis är satt till -0.5 på favoriten måste favoriten 

vinna matchen med minst ett mål för att täcka linan. Av detta följer att om man har spelat på 

det nederlagstippade laget, vilket i så fall blir till linan +0.5, måste det klara oavgjort eller vinna 

för att spelet ska resultera i vinst. För en klarare beskrivning av hur utbetalningsstrukturen ser 

ut för varje lina, se Bilaga 1. I den här uppsatsen behandlas linor upp till +/- 1.75. Notera att till 

skillnad från spel på 1X2 tillåter spel på Asiatiskt handikapp spelaren att få tillbaka insatsen 

beroende på lina och resultat alternativt förlora eller vinna på halva insatsen.  

2.3 Finansiell teori i kombination med spel 
Den framtida avkastningen på ett spel är sammankopplat med ett väntevärde och en 

standardavvikelse där oddset kan betraktas som priset för spelet, på samma sätt som aktiepriset. 

Enligt modern portföljteori kan en aktiehandlare maximera förväntad avkastning givet olika 

risknivåer genom att diversifiera sin portfölj (Elton, et al., 2015). Genom att tillämpa detta på 

spel på odds, bör en spelare, genom att diversifiera sina insatser över flera olika spel också 

kunna maximera den förväntade avkastningen givet en risknivå som passar dennes preferenser. 
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3. Metod 
 

3.1 Ordinal probitmodell 
En ordinal probitmodell används för att skatta sannolikheter för de tre utfallen i spelformen 

1X2 samt för spelformen Asiatiskt handikapp. Till skillnad från en vanlig probitmodell 

beaktar en ordinal probitmodell att utfallen som den beroende variabeln kan anta är 

rangordnande. Sett ur hemmalagets perspektiv kan de olika matchutfallen betraktas som 

ordinala, där hemmaseger är det bästa och bortaseger det sämsta möjliga utfallet med oavgjort 

däremellan. Samma princip gäller för Asiatiskt handikapp. Ju större målskillnad det är i en 

match mellan två lag, desto större kan skillnaden i styrkeförhållande antas vara mellan de två 

lagen. 

Betrakta modellen: 

yi
∗ = ∑ βk

K
k=1 xik+ εi   

där βk är parametern för den förklarande variabeln xik och εi är slumptermen som antas följa 

en normalfördelning med väntevärde 0 och standardavvikelse 1 (Greene, 2012). Eftersom yi
∗ är 

en latent variabel och därmed inte går att observera observeras istället Y, vilken definieras 

enligt:  

Y =

{
  
 

  
 
3 om hemmavinst med tre mål eller fler
2 om hemmavinst med exakt två mål
1 om hemmavinst med exakt ett mål

0 om oavgjort
−1 om bortavinst exakt ett mål

−2 om bortavinst med exakt två mål
−3 om bortavinst tre mål eller fler

  

Sett ur hemmalagets perspektiv antas en hemmavinst med tre mål eller fler vara det bästa utfallet 

medan en bortavinst med minst tre mål är det sämsta utfallet. Utfallen som Y kan anta är därmed 

rangordnade från 3 till -3. Sifforna har ingen betydelse, utan ska endast illustrera rangordningen. 

Y antar något av de sju värdena beroende av yi
∗ och ett antal tröskelvärden, enligt följande: 

Y = −3 om yi
∗ < μ1 

Y = −2 om μ1 < yi
∗ ≤ μ2 

Y = −1 om μ2 < yi
∗ ≤ μ3 

Y = 0 om μ3 < yi
∗ ≤ μ4 

Y = 1 om μ4 < yi
∗ ≤ μ5 

Y = 2 om μ5 < yi
∗ ≤ μ6 

Y = 3 om yi
∗ > μ6 

där μ1, μ2, … , μ6  är parametrar som fungerar som tröskelvärden. När yi
∗ passerar ett visst 

tröskelvärde antar Y ett värde enligt villkoren ovan. I det här fallet gäller att ju större yi
∗ är, 

desto högre sannolikhet för en hemmavinst med minst tre mål och vice versa om yi
∗ är litet. 
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Sannolikheterna för de olika utfallen ges av:  

P−3 = P(Y = −3 |X1,X2,…XK) = 1 −Φ(∑ xik
K
k=1 βk−μ1)  

P−2 = P(Y = −2 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk − μ1)−  Φ(∑ xik

K
k=1 βk − μ2) 

P−1 = P(Y = −1 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk − μ2)−  Φ(∑ xik

K
k=1 βk−μ3) 

P0 = P(Y = 0 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk−μ3)−  Φ(∑ xik

K
k=1 βk−μ4) 

P1 = P(Y = 1 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk−μ4)−  Φ(∑ xik

K
k=1 βk−μ5) 

P2 = P(Y = 2 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk−μ5)−  Φ(∑ xik

K
k=1 βk−μ6) 

P3 = P(Y = 3 |X1,X2,…XK) = Φ(∑ xik
K
k=1 βk − μ6) 

där Φ(∙)är fördelningsfunktionen för en standardnormalfördelad slumpvariabel. 

Betakoefficienterna skattas med maximum likelihood-estimation. (Greene, 2012) 

3.2 Tillvägagångssätt 
Eftersom det är av intresse att skatta sannolikheter för båda spelformerna med en och samma 

modell skattas sannolikheter för sju olika utfall som rangordnas utifrån hemmalagets 

perspektiv. Utfallen sträcker sig från hemmavinst med minst tre mål till bortavinst med minst 

tre mål vilka i sin tur ligger till grund för att bedöma om det finns spelvärde, det vill säga positiv 

förväntad vinst, på spelformerna 1X2 samt Asiatiskt handikapp i en given match. Som kan 

utläsas i Bilaga 1 kan spelaren vinna på hela sin insats på alla linor om måldifferensen i matchen 

uppgår till tre mål. Detta är anledningen till att modellen skattar utfall inom det ovan angivna 

intervallet. Modellens sannolikheter för vart och ett av de sju olika utfallen responsvariabeln 

kan anta skattas utifrån den ordinala probitmodellen.  

Signifikansnivån för de variabler som ska ingå i modellen bestäms godtyckligt till 0.1. 

Arbetsprocessen för att fastställa den slutliga modellen följer backward elimination-principen. 

Det innebär att den förklarande variabel som har det högsta p-värdet sorteras bort från modellen, 

givet att det överstiger 0.1. Därefter skattas modellen en gång till. Processen upprepas tills 

samtliga kvarvarande variabler lever upp till ovan specificerade krav (Altman, 1991). 

Modellen utvärderas genom att spela en krona på varje spel där en positiv förväntad vinst 

föreligger. För beskrivning av hur väntevärdena för vinsten beräknas för olika linor, se Bilaga 

2. Dessutom utvärderas modellen med en restriktion på hur stor den positiva förväntade vinsten 

får vara. För att testa om den genomsnittliga vinsten för de två spelstrategierna är signifikant 

positiv används ett Z-test. Vidare testas om förväntad faktisk vinst enligt modell och faktisk 

vinst sammanfaller med ett F-test.  

För att illustrera den optimerande ansatsen används matematisk och statistisk teori i 

kombination med portföljvalsteori för att på så sätt finna den optimala allokeringen av 

spelbudgeten under en kväll. Det jämförs sedan med om man hade spelat en konstant insats på 

varje spel under kvällen istället. 
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3.3 Data 
Totalt ingår 2760 matcher från säsongen 2010/2011 till 2014/2015 i datamaterialet. All data är 

insamlad från Oddsportal (Oddsportal, 2016). Datamaterialet inkluderar historiska 

marknadshögsta stängningsodds, vilket är det högsta oddset precis före matchstart, för 

spelformerna 1X2 och Asiatiskt handikapp. Det innehåller även historiska genomsnittsodds för 

resultatutfall mellan 0-0 till 9-9. Även dessa avser stängningsodds.  

I de fall där odds för resultatutfall saknas har en minimal sannolikhet,  
1

9999999999
, tillskrivits 

utfallet för att möjliggöra beräkningar av de implicita sannolikheterna för slutresultat. 

Vanligtvis gäller detta för extrema resultat som 9-1. Modellen utvärderas inte mot 

resultatoddsen varför detta inte har någon inverkan på utvärderingen av vinsten.  

Även matchinformation såsom tid, datum och slutresultat har inhämtats från Oddsportal. 

All hantering av data och programmering har gjorts i Stata, version 13 och Microsoft Excel, 

version 2013. 

 

3.4 Spelstrategi 
I spelsammanhang talas det om överodds. Ett överodds innebär att det av spelbolaget erbjudna 

oddset är högre än modellens skattade odds, modelloddset. Där ett överodds erbjuds är den 

förväntade vinsten positiv. Således är det rationellt för spelaren att spela när han erbjuds ett 

överodds. I denna uppsats utvärderas två spelstrategier. 

Den första spelstrategin som tillämpas i denna uppsats är att, vid överodds, spela en krona på 

det högsta odds som erbjuds på marknaden utan hänsyn till hur stor den positivt förväntade 

vinsten är. Den andra strategin inkluderar en väntevärdesrestriktion där den förväntade vinsten 

måste ligga i det godtyckliga intervallet 3-10 procent för att ett spel ska vara motiverat. Detta 

beror på att man vill ha en säkerhetsmarginal samt att minska variansen för vinsten (Harvey & 

Thel, 2004). Även i denna strategi satsas en krona till det högsta oddset på marknaden på varje 

spel där den förväntade vinsten uppfyller restriktionens krav. 

Vidare kommer ytterligare en infallsvinkel att illustreras, dock ej utvärderas på samtliga 

matcher. Istället för att betrakta varje enskilt spel som en investering betraktas samtliga spel 

som har en positiv förväntad vinst under en kväll som en stor investering, en spelportfölj. 

Spelbudgeten för kvällen, en krona, fördelas enligt två olika metoder. Den första genom att 

satsa en lika stor andel av spelbudgeten på varje spel. Den andra genom att fördela insatserna 

på det sätt som maximerar kvoten mellan spelportföljens förväntade avkastning och dess 

standardavvikelse.  
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4. Modell 
Nedan introduceras läsaren till de variabler som ingår i modellen. Därefter följer en utförlig 

beskrivning rörande tillvägagångssätt för att konstruera en spelportfölj där varje spel tilldelas 

lika stor del av en spelbudget om en krona. Sedan genomförs en likadan process för att 

konstruera en spelportfölj där spelbudgeten allokeras på ett sådant sätt som maximerar kvoten 

mellan den förväntade vinsten och risken, i form av standardavvikelsen. Illustrationen av den 

optimerande ansatsen avslutas med att jämföra resultaten av de två tillvägagångssätten för att 

allokera spelbudgeten. Slutligen tillkommer teori samt hypoteser för att utvärdera den 

ordinala probitmodellen.  

4.1 Variabler 

Spelbolagens odds innehåller stora mängder information om exempelvis startelvor, form och 

andra möjliga förklarande variabler. Genom att använda ett genomsnitt av odds från olika 

spelbolag är målet att skatta en modell som systematiskt kan generera en positiv förväntad 

avkastning gentemot det spelbolag som erbjuder det högsta oddset på marknaden. För att över 

en längre tidshorisont kunna förvänta sig positiv avkastning på spel krävs det att spelmarknaden 

systematiskt erbjuder felaktiga odds. Felaktiga odds kan utgöras av under- och överskattningar 

av vilka spelaren vill identifiera underskattningarna, överoddsen. Genom att använda 

spelmarknadens genomsnittliga odds misstänks överodds kunna upptäckas. Detta genom det 

välkända psykologiska fenomenet ”Wisdom of the Crowd".  

Wisdom of the Crowd säger att den samlade bedömningen från ett stort antal individer i 

genomsnitt är mer pålitlig än bedömningen från en enskild individ eller en liten grupp (Ober, 

2009). Ett antagande om att Wisdom of the Crowd kan appliceras på spelbolagen motiverar 

användningen av spelmarknadens genomsnittsodds som förklarande variabler.  

Generellt sett omsätts mer pengar på spelformerna 1X2 och Asiatiskt handikapp än på 

slutresultat. Då spelbolagen är vinstmaximerande företag görs ett antagande om att spelbolagen 

i viss mån justerar oddsen för att attrahera pengar till ett visst utfall. Därmed är det inte säkert 

att oddsen på de populäraste spelformerna ligger lika nära de sanna sannolikheterna som på de 

mindre vanliga spelformerna, såsom spel på resultatutfall. Genom att summera de implicita 

sannolikheterna för olika resultatutfall bör en spelare kunna skatta sannolikheter på 1X2 samt 

Asiatiskt handikapp effektivt. De effektiva skattningarna kan användas för att utnyttja de 

felaktigheter som uppstår. I och med att genomsnittsoddsen antas vara effektiva inkluderas de 

som förklarande variabler. 

Sammanlagt ingår en beroende variabel och sex förklarande variabler i modellen. Dessa 

specificeras nedan. Vilka variabler som ska ingå i den slutliga ordinala probitmodellen bestäms 

med hjälp av backward elimination och signifikansnivån sätts, som nämnts i föregående avsnitt, 

godtyckligt till 0.1. 
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Responsvariabel (Utfall) 

Y =

{
  
 

  
 
3 om hemmavinst med exakt tre mål
2 om hemmavinst med exakt två mål
1 om hemmavinst med exakt ett mål

0 om oavgjort
−1 om bortavinst exakt ett mål

−2 om bortavinst med exakt två mål
−3 om bortavinst tre mål eller fler

  

 

Hemmavinst med exakt ett mål (Hw1) 

Hw1 innehåller de implicita sannolikheterna för de fyra målsnålaste utfallen som resulterar i 

hemmaseger med uddamålet. Exempelvis beräknas den implicita sannolikheten för 

hemmaseger med 1-0 som 

1

odds1−0
1

odds0−0+⋯+odds9−9

 där odds1−0 är genomsnittsoddset för resultatet 1-

0. Då det är av intresse att kunna förutse sannolikheten att ett lag vinner med exakt ett måls 

marginal inkluderas denna variabel. 

Hemmavinst med exakt två mål (Hw2) 

Hw2 innehåller de implicita sannolikheterna för de fyra målsnålaste utfallen där matchen slutar 

i seger för hemmaseger med exakt två mål. Den beräknas på ett liknande sätt som Hw1 ovan. 

Det ligger i spelarens intresse att, för att kunna spela på vissa linor, kunna prediktera 

sannolikheten att hemmalaget vinner med exakt två mål. 

Hemmavinst med exakt tre mål (Hw3) 

Hw3 innehåller de implicita sannolikheterna för de fyra målsnålaste utfallen som genererar en 

hemmaseger med exakt tre mål. Spelformen Asiatiskt handikapp ligger till grund även för att 

denna variabel inkluderas.  

 

Hemmavinst med exakt fyra mål (Hw4) 

Hw4 innehåller de implicita sannolikheterna för de utfall som innebär att måldifferensen är fyra 

mål till hemmalagets favör. Denna variabel inkluderas då det rimligen bör finnas en positiv 

korrelation mellan hemmalagets vinstmöjligheter och sannolikheten för en storseger. 

Resultat som ger utfallet oavgjort (Oavgjort) 

Oavgjort innehåller de implicita sannolikheterna för slutresultaten 0-0, 1-1, 2-2 samt 3-3. Den 

inkluderas för att det är av intresse att skatta sannolikheten för oavgjort. 

Linan (AH) 

AH anger den, på matchen, av spelbolagen bestämda linan för spelformen Asiatiskt handikapp. 

Denna variabel inkluderas då linan innehåller information om styrkeförhållandet lagen emellan. 
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4.2 Allokering av spelbudget 
Nedan följer ett exempel för att visa hur resurserna ska allokeras i en spelportfölj under en kväll 

för att maximera den förväntade avkastningen givet olika risknivåer. Detta exempel har som 

underlag en kväll där tre matcher spelades. För detta syfte beräknas först väntevärde och varians 

för vinsten på spelen samt kovariansen mellan vinsterna. Två restriktioner införs. Om modellen 

har identifierat ett överodds på matcherna i fråga måste det positiva förväntade värdet ligga i 

intervallet 3-10 procent. Den lägre gränsen införs som en säkerhetsmarginal. Den övre gränsen 

för att minska variansen för spelportföljen (Harvey & Thel, 2004). Den andra restriktionen 

berör att sälja spel. En avgränsning görs vilken innebär att sälja spel inte behandlas i uppsatsen. 

Denna restriktion har införts på grund av bristande data rörande spelbörser.  

Att sälja ett spel innebär att spelaren via en spelbörs erbjuder spelet till det av spelbolaget 

erbjudna oddset. Spelaren agerar då spelbolag och tar den motsatta sidan av spelet. 

Ur beräkningarna av väntevärde, varians och kovarians härleds hur stor andel av spelbudgeten 

som ska allokeras till varje spel för att konstruera den optimala spelportföljen för kvällen. 

Slutligen jämförs resultatet av att optimera spelbudgeten med resultatet av att satsa en konstant 

insats på varje match.  

I tabellen nedan visas det högsta oddset på spelmarknaden (Maxodds) tillsammans med 

modellens odds (Modellodds) för olika utfall i de tre matcherna under kvällen, i detta fall 1X2 

samt Asiatiskt handikapp. Modelloddset beräknas som inversen av de sannolikheter som skattas 

av modellen vilka resulterar i vinst på spelet. I matchen Carlisle-Bradford beräknas 

modelloddset för bortavinst genom att ta inversen av modellsannolikheterna för samtliga utfall 

som resulterar i bortavinst. Sannolikheten för det är summan av P−1, P−2 och P−3, modelloddset 
1

0.1960866+0.1007092+0.0492398
= 2.89 tillhandahålls. Det spelas enbart på utfall som möter 

restriktionen rörande storlek på väntevärdet för vinsten. Dessa är markerade i rött.  

 

Tabell 1: Matcher för illustration 

Match Utgivare 1 

(Spel, i) 

X 

(Spel, i) 

2 

(Spel, i) 

AH-hemma 

(Spel, i)[lina] 

AH-Borta 

(Spel, i)[lina] 

Carlisle-

Bradford 

Maxodds 2.66 3.4 3 (1) 1.96 [0] 2.1 [0] 

Modellodds 2.70 3.53 2.89 1.93 [0] 2.07[0] 

Leyton- 

Bristol 

Maxodds 1.88 3.9 5 (2) 2.03 (3) [-0.5] 2.11 [+0.5] 

Modellodds 1.89 3.87 4.73 1.89 [-0.5] 2.13 [+0.5] 

Port Vale - 

Colchester 

Maxodds 2.12 3.7 4 (4) 2.02 (-0.5) 1.96 (5) [+0.5] 

Modellodds 2.13 3.67 3.86 2.13 (-0.5) 1.88 [+0.5] 

 

Notera att trots att ett överodds har identifierats på båda linorna i matchen Carlisle-Bradford 

inkluderas inte dessa spel på grund av väntevärdesrestriktionen, vilken inte är uppfylld då 

väntevärdet för vinsten är för litet. Detsamma gäller för utfallet oavgjort i matchen Port Vale – 

Colchester. 
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4.2.1 Sannolikhetsfördelning över vinst vid ett spel  

Beräkningar av väntevärde och varians för vinsten på de olika utfallen utgår från tabellen nedan.  

Tabell 2:Sannolikhetsfördelning för vinst vid spel med två utfall 

Utfall, k vi P(Vi=vk) 

Förlust −1 Pf 
Vinst 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1 Pv 

 

där vi är vinsten på spel 𝑖 och Pv definieras som modellens sannolikhet för att spelet resulterar 

i vinst. Om sannolikhetsfördelningen ovan hade tillämpats på spel på hemmavinst hade Pv 

beräknats som summan av P1, P2 och P3. Se avsnitt 4.1 för genomgång av hur sannolikheterna 

beräknas. För bortavinst hade Pv istället utgjorts av summan av P−1, P−2, P−3 och för oavgjort 

som P0. För Asiatiskt handikapp +0.5 på bortalaget beräknas sannolikheten som summan av 

P0, P−1, P−2 och P−3. 
 

4.2.2 Förväntad vinst 

Den generella formeln för förväntad avkastning på spel 𝑖 ges av: 

E(Vi) = ∑ vk ∗ P(Vi
m
k=1 = vk)  

 

där 𝑘 går från 1 till m, och m är antalet utfall för vinsten på spel 𝑖. I denna illustration är m = 2 

för samtliga spel under kvällen. Vi är vinsten på spel 𝑖 och P(Vi = vk) är sannolikheten att 

vinsten antar ett givet värde.  

 

För spelformerna som modellen rekommenderar kan formeln förenklas till: 

E(Vi) = Maxoddsi ∗ Pv − 1  

där i indikerar vilket spel som avses. Maxoddsi är det högsta oddset på spelmarknaden för spel 

i. 

I detta exempel beräknas följande väntevärden för vinsten på spelen där ett överodds har 

identifierats av modellen: 

E(V1) = 3 ∗ 0.3460357 − 1 = 0.038107   

där E(V1) är den förväntade vinsten för spel 1, det vill säga bortaseger i matchen Carlisle-

Bradford. Se Tabell 1. 

För de andra spelen under kvällen beräknas den förväntade vinsten enligt: 

E(V2) = 5 ∗ 0.2115446 − 1 = 0.057723   

E(V3) = 2.03 ∗ 0.5300488 − 1 = 0.075999  

E(V4) = 4 ∗ 0.2589813 − 1 = 0.0359253  

E(V5) = 1.96 ∗ (0.2725786 + 0.2589813) − 1 = 0.0418575  

Den förväntade vinsten på spel 2 och 3 är högst, medan den är lika bland de övriga matcherna. 
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4.2.3 Varians för vinst 

Den generella formeln rörande variansen för vinsten på spel 𝑖 ges av: 

 

σ2(Vi) = ∑ vk
2 ∗ P(Vi = vk

m
k=1 ) − (E(Vi))

2  

 

Variansen för vinsten på spelen kan förenklas till: 

 

σ2(Vi) = Pv ∗ Maxoddsi
2 ∗ (1 − Pv)  

 

Varianserna för vinsten på de spel som spelas under den aktuella kvällen beräknas till: 

σ2(V1) = 0.3460357 ∗ 3
2 ∗ (1 − 0.3460357) = 2.036655  

σ2(V2) = 0.2115446 ∗ 5
2 ∗ (1 − 0.2115446) = 4.169837  

σ2(V3) = 0.5300488 ∗ 2.03
2 ∗ (1 − 0.5300488) = 1.026504  

σ2(V4) = 0.2589813 ∗ 4
2 ∗ (1 − 0.2589813) = 3.07056  

σ2(V5) = (0.2725786 + 0.2589813) ∗ 1.96
2 ∗ (1 − (0.2725786 + 0.2589813)) =

0.9565737  

Variansen för vinsten på spel 2 är högst, men den hade också bland de högre väntevärdena. Spel 

3 har den näst lägsta variansen i kombination med det högsta väntevärdet för vinsten bland de 

fem spelen. 

4.2.4 Kovarians mellan vinst på två spel 

För att beräkna kovariansen mellan vinsten på två spel används formeln: 

σ(Vi, Vj) = ∑∑ vi ∗ vj ∗ p(vi, vj) − E(Vii≠j ) ∗ E(Vj)  

 

där i och j betecknar två olika spel. Vi och Vj betecknar vinsten på det första respektive det andra 

spelet och p(vi, vj) är den simultana sannolikhetsfördelningen för vinsten på de två spelen. 

Ett exempel på hur kovariansen beräknas i den andra matchen, Leyton – Bristol, följer nedan. 

Tabell 3: Simultan sannolikhetsfördelning för vinst på match 2 vid spel på bortavinst och hemmalaget -0.5 

Asiatiskt handikapp. 

Spelform 2 (bortaseger) 

 

 

Asiatiskt Handikapp 

Hemmalag -0.5 

vi\vj −1  Maxoddsj − 1 = 

4 − 1 

−1 P0 

= 0.2584066 

P−1 + P−2 + P−3= 

0.2115446 

Maxoddsi − 1 =  

2.03 − 1 

P1 + P2 + P3= = 

0.5300488 

0 

 

Det blir förlust på båda spelen om matchen slutar oavgjort. Det går inte heller att vinna på båda 

spelen samtidigt, varför värdet är 0 i den cellen. 
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Kovariansen beräknas: 

σ(V2, V3) = (−1)
2 ∗ 0.2584066 + (−1) ∗ (2.03 − 1) ∗ (0.5300488) + (−1) ∗ (5 − 1) ∗

0.2115446 − 0.057723 ∗ 0.075999 = −1.138109   
 

För att beräkna kovariansen i den tredje matchen, Port Vale - Colchester, används följande 

tabell: 

Tabell 4: Simultan sannolikhetsfördelning för vinst på match 3, vid spel på bortavinst och Asiatiskt handikapp 

+0.5 på bortalaget 

Spelform 2 (bortaseger) 

 

 

Asiatiskt Handikapp 

Bortalag +0.5 

vi\vj −1 Maxoddsj − 1 = 

4 − 1 

−1 P1 + P2 + P3 = 
0.4684401 

0 

Maxoddsi − 1 = 

1.96 − 1 

P0 = 
0.2725786 

P−1 + P−2 + P−3 = 

0.2589813 
 

Om matchen slutar i seger för bortalaget går det inte att förlora på båda spelen samtidigt. Om 

den slutar oavgjort förlorar man på spelet på bortaseger, men vinner på spelet på Asiatiskt 

handikapp. Båda spelen resulterar i förlust om hemmalaget vinner. 
 

Beräkning ger: 
 

σ(V4, V5) = (−1)
2 ∗ 0.4684401 + (−1) ∗ (1.96 − 1) ∗ 0.2725786 + (1.96 − 1) ∗ (4 −

1) ∗ 0.2589813 − 0.0359253 ∗ 0.041875 = 0.9511271  

 

Då utfallen mellan två olika matcher kan antas vara oberoende blir kovariansen som rör olika 

spel i olika matcher noll. Dessa beräkningar redovisas därför inte.  

 

En negativ kovarians mellan två spel innebär att när sannolikheten för det ena spelet ökar 

minskar sannolikheten för det andra spelet. Se till exempel kovariansen mellan spel 2 och 3, 

som är negativ eftersom modellen spelar på både 2 och Asiatiskt handikapp -0.5 på hemmalaget 

i samma match. Eftersom båda utfallen inte kan inträffa samtidigt råder ett negativt samband. 

Om kovariansen mellan två spel inom samma match är positiv förändras däremot 

sannolikheterna i samma riktning simultant. 

4.2.5 Väntevärde och standardavvikelse för vinsten av en spelportfölj med konstant insats 

Nedan följer en härledning av förväntad vinst och standardavvikelse för en spelportfölj med 

konstant insats på alla spel under kvällen. Som nämnts ovan finns det, enligt modellen, fem 

positiva förväntade värden som uppfyller väntevärdesrestriktionen, och därmed fem spel den 

aktuella kvällen. Om spelbudgeten är en krona innebär det att vi satsar en femtedel av kronan 

på varje spel. 
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Vinsten för en spelportfölj under en kväll med konstant insats på alla spel med positiv förväntad 

vinst beräknas som: 

Vkonstant = ∑ Andeli ∗ Vi
g
i=1   

där i går från 1 till 𝑔 med 𝑔 som betecknar antal spel. Andeli är den andel av spelbudgeten som 

investeras i spel 𝑖. Den är således 
1

5
 för samtliga spel i denna illustration eftersom det totalt är 

fem spel. 

Den förväntade vinsten för kvällen med konstant insats på alla spel som uppfyller 

väntevärdesrestriktionen beräknas som: 

E(Vkonstant) =∑ Andeli ∗ E(Vi)
g

i=1
 

Följande restriktion gäller: 

 ∑ Andel = 1
g
i=1  

Vi får: 

E(Vkonstant) = (
1

5
) ∗ 0.038107 + (

1

5
) ∗ 0.057723 + (

1

5
) ∗  0.075999  + (

1

5
) ∗ 0.0359253 +

(
1

5
) ∗ 0.0418575 = 0.04992236  

Variansen för kvällen med konstant insats på samtliga spel som möter väntevärdesrestriktionen 

beräknas enligt:  

σ2(Vkonstant) =  ∑ Andeli
2g

i=1 ∗ σVi
2 +∑∑ 2 ∗ Andeli ∗ Andelj ∗ σVi,Vji≠j   

där Andeli är den andel av spelbudgeten som spelas på ett spel och Andelj är den andel av 

spelbudgeten som spelas på ett annat spel. Båda andelarna är 
1

5
 av spelbudgeten i detta exempel. 

Variansen för spelportföljens vinst, Vkonstant, under kvällen beräknas till: 

σ2(Vkonstant) = (
1

5
)
2

∗ 2.036655 + (
1

5
)
2

∗ 4.169837 + (
1

5
)
2

∗ 1.026504 + (
1

5
)
2

∗

3.07056 + (
1

5
)
2

∗ 0.9565737 + 2 ∗ (
1

5
)
2

∗ (−1.138109 ) + 2 ∗ (
1

5
)
2

∗ 0.9511271 =

0.435446636  

Standardavvikelsen för spelportföljens vinst beräknas som kvadratroten ur variansen för vinsten 

ovan: 

σ(Vkonstant) = √σ2(Vkonstant) = √0.435446636 = 0.6598838049  

 

4.2.6 Optimal allokering av spelbudgeten i en optimal spelportfölj 

I föregående avsnitt har en konstant insats placerats på varje spel. Genom att istället beräkna 

hur spelbudgeten kan fördelas optimalt, enligt portföljvalsteori är det möjligt att uppnå en högre 

förväntad avkastning till en lägre risknivå.  
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Att spelbudgeten fördelas optimalt innebär att kvoten mellan förväntad avkastning och risk, 

mätt som standardavvikelse, maximeras. Att optimera spelportföljen kan ses som ett 

maximeringsproblem.  

Kvoten mellan den förväntade avkastningen och standardavvikelsen på den för kvällen utvalda 

portföljen definieras som: 

θ =
∑ Andeli∗E(Vi)
g
i=1

√∑ (Andeli)
2∗σi

2+∑∑ 2∗Andeli∗Andelj∗σVi,Vji≠j
g
i=1

  

Restriktionen från föregående avsnitt kvarstår: 

∑ Andeli = 1
g
i=1   

För att kunna hitta den optimala spelportföljen för kvällen deriveras θ med avseende på samtliga 

andelar. Derivatorna nollställs. (Elton, et al., 2015) 

dθ

dAndel1
= 0  

dθ

dAndel2
= 0  

⋮  

dθ

dAndelg
= 0  

Förenkling leder fram till det simultana linjära ekvationssystemet: 

E(V1) = Z1 ∗ σ1
2 + Z2 ∗ σ12 + Z3 ∗ σ13 +⋯+ Zg ∗ σ1g   

E(V2) = Z1 ∗ σ12 + Z2 ∗ σ2
2 + Z3 ∗ σ23 +⋯+ Zg ∗ σ2g  

E(V3) = Z1 ∗ σ23 + Z2 ∗ σ13 + Z3 ∗ σ3
2 +⋯+ Zg ∗ σ3g  

⋮  

E(Vg) = Z1 ∗ σ1g + Z2 ∗ σ2g + Z3 ∗ σ3g +⋯+ Zg ∗ σg
2  

där Andeli =
zi

∑zi
, σi

2 är variansen för vinsten på spel i och σi,j är kovariansen för vinst i 

respektive j. 

För spelkvällen i exemplet kan ekvationssystemet skrivas om så att: 

E(V1) = Z1 ∗ σ1
2  

E(V2) = Z2 ∗ σ2
2 + Z3 ∗ σ2,3  

E(V3) = Z2 ∗ σ2,3 + Z3 ∗ σ3
2  

E(V4) = Z4 ∗ σ4
2  + Z5 ∗ σ4,5  

E(V5) = Z4 ∗ σ4,5 + Z5 ∗ σ5
2  
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Matrisen beräknas och ett negativt värde erhålls på Z4. I enighet med den tidigare specificerade 

restriktionen rörande att sälja spel sorteras det fjärde spelet bort och en ny matris erhålls: 

E(V1) = Z1 ∗ σ1
2  

E(V2) = Z2 ∗ σ2
2 + Z3 ∗ σ2,3  

E(V3) = Z2 ∗ σ2,3 + Z3 ∗ σ3
2  

E(V5) = Z5 ∗ σ5
2   

Eftersom de tre matcherna i exemplet kan antas vara oberoende av varandra är kovariansen dem 

emellan 0 varför dessa inte är utskrivna i ekvationssystemen ovan. 

Numeriskt får vi följande ekvationssystem: 

0.038107 = Z1 ∗ 2.036655   

0.057723 = Z2 ∗ 4.169837 + Z3 ∗ −1.138109   

0.075999 = Z2 ∗ −1.138109 + Z3 ∗ 1.026504  

0.0418575 = Z5 ∗ 0.9565737  

Matrisen beräknas och följande värde på Zi erhålls: 

Z1 = 0.0187105818   

Z2 = 0.0488257944  

Z3 = 0.128171031  

Z5 = 0.0437577366   

Genom att beräkna kvoten mellan det enskilda Z-värdet och summan av samtliga Z-värden vet 

spelaren hur spelbudgeten ska allokeras under kvällen.  

∑ Zi =
m
i=1  0.0187105818 +   0.0488257944 + 0.128171031 + 0.0437577366 =

0.2394651438       

Den optimala allokeringen av spelbudgeten över de fyra spelen beräknas enligt: 

Andeli =
Zi

∑ Zi
m
i=1

  

Numeriskt får vi: 

Andel1 =
0.0187105818

𝟎.𝟐𝟑𝟗𝟒𝟔𝟓𝟏𝟒𝟑𝟖
= 0.0781348864  

Andel2 =
0.0488257944 

𝟎.𝟐𝟑𝟗𝟒𝟔𝟓𝟏𝟒𝟑𝟖
= 0.2038952042  

Andel3 =
0.128171031

𝟎.𝟐𝟑𝟗𝟒𝟔𝟓𝟏𝟒𝟑𝟖
= 0.5352387782  

Andel5 =
0.0437577366

𝟎.𝟐𝟑𝟗𝟒𝟔𝟓𝟏𝟒𝟑𝟖 
= 0.1827311312  
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Notera den stora skillnaden mellan hur mycket som investeras i Spel 1 respektive Spel 3. 

Skillnaden förklaras av att vinsten på Spel 3 har både ett högre väntevärde och en lägre varians 

än Spel 1. Generellt gäller att ju högre kvot mellan väntevärde och standardavvikelse, desto 

större del av spelbudgeten allokeras till det spelet.  

4.2.7 Väntevärde och standardavvikelse för en optimalt allokerad spelportfölj 

Vinsten för en spelportfölj under en kväll med optimal allokering av insatsen på spel med 

positivt förväntat värde beräknas som: 

Voptimering = ∑ Andeli ∗ Vi
g
i=1   

där Andeli ges av beräkningarna ovan. 

När spelbudgeten har allokerats beräknas den förväntade vinsten och standardavvikelsen för 

vinsten under kvällen enligt: 

E(Voptimering) = ∑ Andeli ∗ E(Vi)
g
i=1   

Beräkning av väntevärdet för spelportföljens vinst under en kväll med optimalt allokerad 

spelbudget ger: 

E(Voptimering) = 0.0781348864 ∗ 0.038107 + 0.2038952042 ∗ 0.057723 +⋯+

0.1827311312 ∗ 0.0418575 = 0.0630732092  

Variansen som rör spelportföljens vinst under optimal allokering beräknas utifrån följande 

formel: 

σ2(Voptimering) =  ∑ Andeli
2g

i=1 ∗ σVi
2 + ∑∑ 2 ∗ Andeli ∗ Andelj ∗ σVi,Vji≠j   

Variansen blir följaktligen: 

σ2(Voptimering) =  0.0781348864
2 ∗  2.036655 + 0.20389520422 ∗ 4.169837 +⋯+

0.18273113122 ∗ 0.9565737 + 2 ∗ 0.2038952042 ∗ 0.5352387782 ∗ (−1.138109)  =

 0.2633920253  

Av detta följer att standardavvikelsen för vinsten på spelportföljen blir: 

σ(Voptimering) = √σ2(Voptimering) = √0.2633920253 = 0.5132173276  

4.2.8 Jämförelse mellan konstant och optimal allokering av spelbudgeten 

I avsnitt 4.2.5 beräknades väntevärde och standardavvikelse för spelportföljens vinst om 

insatsen hade varit konstant över samtliga spel. I denna portfölj ingick samtliga fem spel som 

mötte väntevärdesrestriktionen och rekommenderades av modellen. Ingen hänsyn togs till det 

förväntade värdet eller risken i form av standardavvikelsen när insatserna allokerades. I 

föregående avsnitt beräknades istället hur spelbudgeten kunde allokeras optimalt för att 

maximera den förväntade avkastningen givet risknivån. Med denna metod sorterades ett av 

spelen bort på grund av restriktionen mot att sälja spel, varför endast fyra spel ingick i 

portföljen. Nedan jämförs kvoten mellan väntevärde och standardavvikelse för vinsten när man 

satsar en konstant insats på varje spel med kvoten om man hade allokerat spelbudgeten enligt 

den optimerande ansatsen. En högre kvot är att föredra. 
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Tabell 5: Väntevärde och standardavvikelse för vinsten i en portfölj med konstant respektive optimal insats 

 Konstant insats Optimal insats 

Väntevärde 0.04992236 0.0630732092 

Standardavvikelse 0.6598838049 0.5132173276 

 

Kvotkonstant =
0.04992236

0.6598838049
= 0.0756532584  

Kvotoptimering =
0.0630732092

0.5132173276
= 0.1228976611  

Eftersom Kvotoptimering > Kvotkonstant innebär det att om man allokerar spelbudgeten enligt 

den optimerande ansatsen kan man uppnå en högre förväntad vinst till en given risknivå i 

förhållande till om man spelar med en konstant insats över samtliga fem spel.  

Nedan visas ett diagram över möjligheterna att maximera förväntad avkastning genom att 

allokera spelbudgeten enligt den optimerande ansatsen över fyra spel jämfört med att allokera 

spelbudgeten symmetriskt över de fem, av modellen, rekommenderade spelen. 

 

Figur 1: Illustration av möjliga spelportföljer under kvällen 

Genom att allokera insatserna till någon av de röda punkterna utefter den blå linjen kan spelaren 

uppnå en högre förväntad avkastning (µ) till en lägre risk (𝜎) i förhållande till att spela med en 

konstant insats på alla spel. Om spelaren väljer den svarta punkten kan han uppnå en lika hög 

förväntad avkastning som i den orangea punkten, men till en betydligt lägre risk. Risken i den 

orangea punkten, mätt som standardavvikelsen är ungefär 0.66 vilket är cirka 25 enheter högre 

än i den svarta punkten.  
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4.3 Test för positiv vinst 
För att statistiskt säkerställa att avkastningen är signifikant större än noll genomförs ett T-test.  

För detta krävs ett antagande om att vinsterna, v1, v2,…vn, där n avser antalet spel och utgör ett 

slumpmässigt stickprov från en normalfördelning med väntevärde µ och standardavvikelse σ 

(Wackerly, et al., 2008).   

 

H0: E(V) ≤ 0  

HA: E(V) > 0  
 

Z =

∑ Vi
n
i=1
n

−0 

√∑
(Vi−V̅)

2

n−1
n
i=1

n

 𝑎𝑝𝑝𝑟
~
𝑁(0,1)  

enligt Centrala gränsvärdessatsen då antalet spel är stort. Beteckningen i avser spel. 

 

Om p-värdet är lägre än 0.05 kan H0 förkastas och det är statistiskt säkerställt på 

femprocentsnivån att vinsten är signifikant positiv. 
 

4.4 Regression mellan vinst och förväntad vinst 

Ett test krävs för att utreda om den förväntade vinsten sammanfaller med den förväntade 

faktiska vinsten. Relationen mellan faktisk vinst, v, och förväntad vinst enligt 

modell, E(V | modell ), kan skrivas som: 

V = β0 + β1E(V | modell ) + ε  

där ε är en felterm med väntevärde noll och standardavvikelse, som tillåts bero på 

E(V | modell ). 

Relationen mellan den förväntade faktiska vinsten givet den förväntade vinsten enligt modell 

kan skrivas som: 

E(V|E(V|modell)) = β0 + β1E(V | modell ) 

Om β0 = 0 och β1 = 1 sammanfaller förväntad faktisk vinst med förväntad vinst enligt modell. 

Om så är fallet betyder det att om vi spelar många spel med en förväntad vinst på exempelvis 5 

procent kommer den genomsnittliga faktiska vinsten av dessa spel att ligga nära 5 procent. 

Grafiskt får vi ett diagram med förväntad vinst på X-axeln och faktisk förväntad vinst på Y-

axeln. Linjen skär origo med 45º lutning. Se figur 2 nedan. 
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Figur 2: Grafisk illustration av perfekt samband mellan förväntad vinst och förväntad faktisk vinst 

  

Utifrån ovanstående regressionsmodell genomförs därefter ett F-test med robusta standardfel 

för att tillåta för heteroskedasticitet (Stock & Watson, 2011). Om det observerade p-värdet är 

lägre än 0.05 förkastas nollhypotesen. Hypoteserna följer nedan. 

H0: β0 = 0, β1 = 1  

HA:Minst en av restriktionerna i H0 gäller ej  
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5. Resultat 

 

5.1 Modellresultat 
Utifrån den ordinala probitmodellen erhålls följande skattningar: 

Tabell 6: Resultat av ordinal probitregression 

Y Variabel Koefficient Medelfel Z P>z 

Utfall      

 Hw1 5.517 7.2 0.77 0.444 

 Hw2 -9.1 10.25 -0.89 0.375 

 Hw3 22.61 16.95 1.33 0.182 

 Hw4 -10.64 20.09 -0.53 0.596 

 ah -0.12 0.07 -1.71 0.087 

 Oavgjort -4.976 4.78 -1.04 0.298 

 Tröskelvärden     

 μ1 -1.878 1.142   

 μ2 -1.262 1.142   

 μ3 -0.621 1.142   

 μ4 0.105 1.142   

 μ5 0.786 1.142   

 μ6 1.375 1.142   

 

Efter att ha tillämpat backward elimination blir resultatet att endast hw3, den implicita 

sannolikheten för att hemmalaget ska vinna med 3-0, 4-1, 5-2 samt 6-3, behålls. 

Parameterskattningen framför Hw3 är signifikant positiv på enprocentsnivån. Den slutliga 

modellen blir således: 

Tabell 7: Resultat av ordinal probitregression efter backward elimination 

Y Variabel Koefficient Medelfel Z P>z 

Utfall      

 Hw3 14.43033 0.8696383 16.59 0.0001 

 Tröskelvärden     

 μ1 -0.9325058 0.0628694   

 μ2 -0.3168883 0.0566581   

 μ3 0.323718 0.0555545   

 μ4 1.049399 0.0571007   

 μ5 1.72892 0.0607021   

 μ6 2.317574 0.0666593   

 

Totalt finner modellen 6660 spel med positiv förväntade vinst av totalt 13800 på spelformerna 

1X2 och Asiatiskt handikapp. När väntevärdesrestriktionen införs hittar modellen 3319 spel 

som uppfyller kraven.  

Med en konstanthållen insats om en krona på varje spel där den förväntade vinsten är positiv 

uppgår den genomsnittliga vinsten till 5.2 procent per spel.  
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Om man spelar en krona enbart på de spel som uppfyller väntevärdesrestriktionens krav blir 

den genomsnittliga vinsten 7.7 procent. Den förväntade genomsnittliga vinsten uppgår till 6.6 

respektive 6.1 procent med de två olika spelstrategierna. 

Efter att ha genomfört T-testet som beskrevs i avsnitt 4.3 kan det konstateras att vinsten är 

signifikant positiv på enprocentsnivån i båda fallen. När ingen hänsyn tas till storleken på det 

förväntade värdet fås ett p-värde på 0.0007. Med väntevärdesrestriktionen blir p-värdet 0.0003. 

5.2 Regression mellan vinst och förväntad vinst 
För att kunna applicera den optimerande ansatsen, där insatsen anpassas efter förväntad vinst 

och standardavvikelse, föredras det att kunna lita på att modellen gör korrekta skattningar. Detta 

testas på båda spelstrategierna, som har beskrivits i avsnitt 3.4, med hjälp av en enkel linjär 

regressionsmodell med robusta standardfel och ett F-test. 

Nedan redovisas resultaten av utvärderingen kring modellens pålitlighet med den första 

spelstrategin, när en krona placeras på alla spel med positivt förväntad vinst. 

Tabell 8: Regression mellan vinst och förväntad vinst utan hänsyn till storlek på väntevärdet 

Variabel Koefficient Robust standardfel T P>|t| 

Förväntad vinst 0.5393658 0.3474452 1.55 0.121 

Intercept 0.0166419 0.0262481 0.63 0.526 

 

Resultatet av den linjära regressionsmodellen vittnar om att förväntad vinst enligt modell 

eventuellt kan ha en positiv inverkan på den faktiska vinsten. Om detta är sant innebär att ju 

högre förväntad vinst, desto högre avkastning på spelet i genomsnitt.  

Däremot kan skattningen inte statistiskt säkerställas vara signifikant större än noll på grund av 

att det ensidiga p-värdet, som är 
0.121

2
= 0.065, är större än 0.05. 

F-testet ger ett observerat F-värde på 1.10 och p-värde på 0.3357. Dessa resultat säger att det 

inte går att förkasta nollhypotesen att förväntad vinst överensstämmer med faktisk vinst.  

Vidare redovisas resultaten av modellens pålitlighet av att enbart spela på de spel där 

väntevärdet ligger i intervallet 3 – 10 procent. 

Tabell 9: Regression mellan vinst och förväntad vinst när hänsyn tas till väntevärdets storlek 

Variabel Koefficient Robust standardfel T P>|t| 

Förväntad vinst 0.6054881 1.133046 0.53 0.593 

Intercept 0.0402152 0.0719166 0.56 0.576 

 

I detta fall är skattningen av den förväntade vinstens effekt på den faktiska vinsten positiv, dock 

ej signifikant på grund av det ensidiga p-värdet, 0.288. 

F-testet ger ett observerat F-värde på 0.33 och p-värde på 0.7174.  
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6. Diskussion 
Vid skapandet av modellen valdes arbetsmetoden Backkward Elimination Signifikansnivån 

bestämdes godtyckligt till 0.1, vilket kan diskuteras. Om signifikansnivån sätts till en låg nivå 

ökar risken att felaktigt sortera bort variabler som skulle kunna bidra till att förbättra modellen.  

Till följd av att spelbolagens säkerhetsmarginal har sänkts i takt med den ökade konkurrensen 

på marknaden erbjuds spelarna generellt högre odds i dagsläget än för några år sedan. Genom 

att räkna om oddsen från de tidigare säsongerna till vad de hade stått i med dagens, lägre, 

säkerhetsmarginaler bör den förväntade och faktiska vinsten öka.  

Vidare har det inte tagits någon hänsyn till det faktum att modellen är utvärderad mot det högsta 

erbjudna oddset på spelmarknaden. Detta är ett problem då ett flertal transaktionskostnader kan 

uppstå när pengar flyttas mellan olika spelbolag. Transaktionskostnaderna minskar den 

förväntade vinsten och därmed försämras resultatet.  

Datamaterialet är insamlat från Oddsportal. Ett möjligt problem med datamaterialet skulle 

kunna vara att Oddsportal inte har inhämtat data från ett konstant antal spelbolag för alla 

matcher. Detta medför att beräkningen av genomsnittsoddset kan grunda sig på olika antal 

spelbolag från match till match. Till följd av denna differens kan styrkan i antagandet om 

Wisdom of the crowd variera mellan matcher.  

Det är också värt att notera att modellen ibland spelar på flera spel i samma match utan att ta 

hänsyn till hur detta påverkar risken. Ibland rekommenderar den exempelvis spel på 

hemmavinst och linan -0.5 på hemmalaget, vilket är samma typ av spel. Båda resulterar i vinst 

på spelet om hemmalaget vinner och förlust om det inte vinner. Således är det rimligare att 

enbart spela på det högsta oddset av de två. Till följd av att väntevärdesrestriktionen 

implementeras blir antalet fall då detta sker färre. 

En sak som kan ifrågasättas är att modellen hittar 6660 spel av totalt 13800. Detta kan förklaras 

av att modellen utvärderas mot det högsta oddset på marknaden bland ett flertal spelbolag. Om 

den istället hade utvärderats mot ett spelbolags odds hade antalet spel blivit betydligt färre. 

Vidare är ett flertal av de positiva väntevärdena för vinsten yttersta marginellt positiva och när 

väntevärdesrestriktionen införs halveras också antalet rekommenderade spel. 

Modellen genererar en signifikant positiv vinst på 5.2 respektive 7.7 procent beroende på 

spelstrategi. Den har däremot inte utvärderats med en insats proportionerlig mot det förväntade 

värdet, vilket, om modellen skattar bättre sannolikheter än spelbolagen, torde öka den 

förväntade vinsten. Å andra sidan har det illustrerats att det är möjligt att maximera den 

förväntade vinsten, givet en risknivå, för en kväll där tre matcher spelades genom att beräkna 

hur resurserna ska allokeras optimalt. 

Det faktum att modellen är mer pålitlig utan väntevärdesrestriktionen är anmärkningsvärt. 

Skillnaden kan ses på de två regressionerna mellan vinst och förväntad vinst för de två 

spelstrategierna, där p-värdet för spelstrategin utan restriktion var lägre än motsvarande för 

spelstrategin med väntevärdesrestriktionen. Den förväntade vinsten enligt modellens effekt på 

den faktiska vinsten är nästan signifikant positiv med ett p-värde på 0.065. I och med att det 

överstiger 0.05 marginellt är det möjligt att det är naturlig variation som spelar in, och att den 

är signifikant på femprocentsnivån.  
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Annars gäller att generellt bör pålitligheten öka när en säkerhetsmarginal införs. En möjlig 

förklaring till denna anomali kan vara att den övre gränsen i väntevärdesrestriktionen sattes för 

lågt.  

Den optimerande ansatsen som illustrerades gäller enbart för en kväll där tre matcher spelades. 

Den har därmed inte utvärderats mot samtliga matcher i datamaterialet med syfte att maximera 

den förväntade avkastningen. Detta är naturligtvis ett ämne för framtida studier. För att det ska 

fungera önskvärt måste modellen hålla vad den lovar. Enligt F-testet som genomfördes med de 

två olika spelstrategierna ska modellen tillhandahålla pålitliga skattningar i båda fallen. 

Huruvida detta verkligen är fallet är ytterst svårt att säkerställa eftersom tolkningen av resultatet 

grundar sig i en nollhypotes som inte kan förkastas. Om inte modellen är pålitlig i sina 

beräkningar av väntevärdet och standardavvikelsen kommer den att missbedöma hur mycket 

som ska allokeras till varje spel. I sådana fall kan det vara bättre att satsa en konstant insats på 

varje spel. 

6.1 Slutsats 
Modellen genererar en signifikant positiv vinst på spelformerna 1X2 och Asiatiskt handikapp i 

engelska League One, både vid konstant insats om en krona på varje spel där ett en positiv 

förväntad vinst föreligger samt vid konstant insats på samtliga spel som uppfyller 

väntevärdesrestriktionen. Vidare har det illustrerats att det är möjligt att maximera den 

förväntade vinsten om insatserna allokeras optimalt. Däremot är det osäkert vad resultatet av 

detta blir av att göra det med samtliga matcher. 
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Bilaga 1 
Tabell B1. Utbetalningsstruktur asiatiskt handikapp 

Lina Matchutfall Spelutfall 

 

0 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Insats återbetalas 

Förlust 

-0.25 Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Förlust på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

 

+0.25 

Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Vinst på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

-0.5 Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Förlust 

Förlust 

+0.5 Vinst 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Vinst 

Förlust 

+0.75 Vinst 

Oavgjort 

Förlust med ett mål 

Förlust med två mål eller fler 

Vinst 

Vinst 

Förlust på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

-0.75 Vinst två mål eller fler 

Vinst ett mål 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Vinst på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

Förlust 

+1 Vinst 

Oavgjort 

Förlust med ett mål 

Förlust med två mål eller fler 

Vinst 

Vinst 

Insats återbetalas 

Förlust 

-1 Vinst två mål eller fler 

Vinst ett mål 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Insatsen återbetalas 

Förlust 

Förlust 

+1.25 Vinst 

Oavgjort 

Förlust med ett mål 

Förlust med två mål eller fler 

Vinst 

Vinst 

Vinst på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

-1.25 Vinst två mål eller fler 

Vinst ett mål 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Förlust på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

Förlust 

+1.5 Vinst 

Oavgjort 

Förlust med ett mål 

Förlust med två mål 

Vinst 

Vinst 

Vinst 

Förlust 

-1.5 Vinst med två mål 

Vinst med ett mål 

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Förlust 

Förlust 

Förlust 

+1.75 Vinst 

Oavgjort 

Förlust med ett mål 

Förlust med två mål 

Förlust med tre mål eller fler 

Vinst 

Vinst 

Vinst 

Förlust på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

-1.75 Vinst med tre mål eller fler 

Vinst med två mål 

Vinst  

Oavgjort 

Förlust 

Vinst 

Vinst på halva insatsen, halva återbetalas 

Förlust 

Förlust 

Förlust 
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Bilaga 2 
Ett erbjudet odds resulterar i ett spel om den förväntade vinsten av spelet är positivt. En 

beskrivning av hur väntevärdena för vinsten beräknas vid spel med två utfall, vinst eller förlust, 

har beskrivits i samband med modellavsnittet. Nedan följer en beskrivning av hur väntevärdet 

beräknas för vinsten vid spel med tre utfall med en insats om en krona. 

För spel där insatsen kan återbetalas, utöver vinst eller förlust, gäller nedanstående tabell. De 

berörda linorna av detta är asiatiskt handikapp 0 och +/- 1. 

 
Tabell B2: Sannolikhetsfördelning för vinst vid spel med tre utfall: vinst, återbetalning av insatsen och 

förlust 

Utfall vi P(Vi=vi) 
Förlust −1 1 − 𝑃𝑣 

Återbetalning 0 Pp 

Vinst 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1 Pv 
 

 

  

Pv betecknar de sannolikheterna för de utfall som genererar i vinst på spelet och Pp 

betecknar utfallen som resulterar i en återbetalning av insatsen. För förklaring när detta 

sker beroende på lina, se föregående appendix. 

 

Väntevärdet för vinsten för ovanstående linor beräknas enligt: 

 

𝐸(𝑉å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔) = (𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1) ∗ Pv − (1 − Pv)  

 

där 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 avser det högsta oddset på linan av intresse. 

 

För spel där det, utöver vinst och förlust, är möjligt att förlora halva insatsen utgås från 

nedanstående tabell. Detta gäller för linorna -0.25, +0.75, -1.25 och +1.75. 

 
Tabell B3: Sannolikhetsfördelning för vinst vid spel med tre utfall: vinst, förlust på halva insatsen och 

förlust 

Utfall vi P(Vi=vi) 
Förlust −1 Pf 

Halvförlust −0.5 Phf 
Vinst 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1 Pv 

 

 

  

där Phf avser modellsannolikheterna som resulterar i förlust på halva insatsen och Pf 
betecknar modellsannolikheterna för förlust av hela insatsen. 

 

 

Formeln för att beräkna väntevärdet för vinsten för dessa linor kan skrivas: 

 

𝐸(𝑉ℎ𝑎𝑙𝑣𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡) = 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 ∗ Pv − Pv − 0.5 ∗ Phf − Pf  

 

 

För spel där det, utöver vinst och förlust, är möjligt att vinna på halva insatsen och få halva 

insatsen återbetald utgås från följande tabell för att beräkna väntevärdena för vinsten. Denna 

utbetalningsstruktur gäller för linorna +0.25, -0.75, +1.25 och -1.75. 
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Tabell B4: Sannolikhetsfördelning för vinst vid spel med tre utfall: vinst, vinst på halva insatsen och halva 

återbetald samt förlust 

Utfall vi P(Vi=vi) 
Förlust −1 Pf 

Halvvinst 0.5 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1  Phv 

Vinst 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 1 Pv 
 

där Phv avser modellsannolikheterna som resulterar i vinst på halva insatsen och återbetalning 

av den andra halvan. Pf betecknar modellsannolikheterna för förlust av hela insatsen. 

 

Formeln för att beräkna väntevärdet för vinsten är: 

 

𝐸(𝑉ℎ𝑎𝑙𝑣𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡) = 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 ∗ Pv − Pv − Pf + Phv ∗ (0.5 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝑜𝑑𝑑𝑠 − 0.5)  
 

 

 


