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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder olika metoder för att modellera olympisk framgång, genom att 

konstruera och utvärdera olika prediktionsmodeller som ämnar prognostisera antalet medaljer 

som länder förväntas vinna i vinter-OS. Uppsatsen undersöker fyra huvudsakliga 

frågeställningar. Inledningsvis utreds hypotesen att en utvidgad modell, som tar hänsyn till 

ekonomiska och idrottsrelaterade faktorer, gör bättre prognoser än en simpel modell som 

enbart tar hänsyn till prestationen i förra vinter-OS. Hypotesen bekräftas av resultatet. Den 

andra frågan som utreds är huruvida en modell som är skattad med poissonregression 

respektive negativ binomialregression gör bättre prognoser än en modell som är skattad med 

linjär regression. Slutsatsen är att modellen som är skattad med linjär regression gör bättre 

prognoser. Den tredje frågeställningen är om prognoserna blir bättre när en korrigering för 

ökat antal grenar inkluderas. Slutsatsen är att prognoserna blir sämre när korrigeringen är 

inkluderad. Effekten av att antalet grenar ökar fångas alltså inte in på ett lämpligt sätt i 

korrigeringen. Angående prognosen för OS 2018, som den fjärde frågan berör, dras slutsatsen 

att USA, Nederländerna, Kanada och Norge förväntas hamna i toppen, vilket de ofta gör i 

vintersportsammanhang. Det land som förväntas göra ett häpnadsväckande bra resultat, i 

förhållande till tidigare OS, är Sydkorea eftersom det förväntas vara en stor fördel att vara 

värdnation.   

 

Nyckelord: 

Linjär regression, poissonregression, negativ binomialregression, prediktion, olympiska 

spelen.  
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1. Inledning  
År 2018 är ett betydelsefullt år för elitidrottare i vintersporter eftersom de olympiska 

vinterspelen går av stapeln. Att vinna de prestigefyllda medaljerna är ett mål som alla 

nationer vill nå och många intressenter spekulerar kring OS-resultatet långt innan de 

olympiska spelen har börjat. Exempelvis har det i svensk media spekulerats kring Sveriges 

medaljchanser i OS 2018 under hela år 2017 (t.ex. Ett år kvar – här är alla svenska OS-

medaljer; Statistiken: Sverige tar 14 medaljer i OS). Dessutom har Sveriges Olympiska 

kommitté presenterat deras medaljmål som ett mått på vad som kan förväntas av de svenska 

atleterna (Sveriges mål i vinter-OS: åtta medaljer).  

 

Baserat på de aktiva diskussionerna i olika medier tycks det finnas ett stort intresse av att i 

förväg få en uppfattning av hur många medaljer som länderna förväntas vinna i OS. Detta 

intresse gör att det finns anledning att göra prognoser för hur många medaljer som länderna 

förväntas vinna i OS. Men på vilket sätt kan man på förhand göra en lyckad prognos för vilka 

länder som blir mest framgångsrika i de olympiska vinterspelen? Denna uppsats utreder olika 

metoder för att prognostisera olympisk framgång, genom att konstruera och utvärdera olika 

prediktionsmodeller som ämnar prognostisera antalet medaljer som länder vinner i vinter-OS. 

 

I Significance-artikeln ”Olympic medals: Does the past predict the future?” av Julia 

Bredtmann, Carsten J. Crede och Sebastian Otten (2016) görs en prognos för antalet medaljer 

som länderna förväntas vinna i sommar-OS 2016 med hjälp av linjär regression. Eftersom 

’antal medaljer’ är en diskret variabel finns det dock anledning att göra prognoser med hjälp 

av en regressionsmodell med utgångspunkt i en diskret fördelning istället. Det är därför 

intressant att göra en liknande prognos fast med hjälp av poissonregression respektive negativ 

binomialregression för att undersöka om det förbättrar prediktionsförmågan.  

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka olika metoder för att konstruera en prediktionsmodell 

som kan prognostisera antalet medaljer som de medaljvinnande länderna förväntas vinna i 

vinter-OS. Uppsatsens syfte består av fyra huvuddelar som uttrycks i följande 

frågeställningar: 
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• Gör en utvidgad prediktionsmodell som innehåller variablerna ’andel medaljer vunna 

i de två föregående OS’, ’BNP per capita’, ’värdnation’, ’antal hockeyligor’ och ’antal 

skridskobanor’ en bättre prognos jämfört med en simpel modell som endast tar 

hänsyn till prestationen på föregående OS?  

• Gör en prediktionsmodell som är skattad med hjälp av poissonregression respektive 

negativ binomialregression en bättre prognos jämfört med en modell som är skattad 

med linjär regression?  

• Blir prognoserna bättre när en korrigering, som är proportionerlig till ökningen i antal 

grenar, inkluderas i prediktionsmodellen?  

• Hur många medaljer förväntas de medaljvinnande länderna vinna i OS 2018? 

1.2. Disposition  
Uppsatsen består av fem delar. I den första delen, Teori, presenteras medaljfördelningen i 

tidigare vinter-OS, tidigare forskning om prognoser för OS-medaljer samt faktorer som kan 

förklara OS-resultatet. Den andra delen är Metod-avsnittet. Där ges en övergripande 

introduktion till de regressionsmetoder som tillämpas, förhållningssätt till metodernas 

antaganden, en beskrivning av de mått som används för att utvärdera modellerna samt en 

presentation av de data som används. Vidare beskrivs även de variabler som inkluderas 

respektive exkluderas från modellerna och den arbetsprocess som rapporten följer. I den 

tredje delen presenteras resultatet av hur de olika modellerna presterar. Till sist diskuteras 

resultatet i del fyra och slutsatser presenteras i del fem.  

2. Teori 
I detta avsnitt presenteras en överblick över medaljfördelningen i tidigare vinter-OS samt 

tidigare forskning om prognoser för OS-resultat. Det finns olika metoder för att göra 

prognoser för OS-resultat och det är därmed intressant att diskutera hur tidigare forskningar 

har gått tillväga för att dra nytta av lärdomar från tidigare studier. Därefter presenteras 

faktorer som kan förklara OS-resultatet. Målet med uppsatsen är att göra prognoser och inte 

att hitta en förklarande modell, därmed är det inte nödvändigt att diskutera kausalitet, men det 

är av intresse att finna en relevant modell.  
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2.1. Medaljfördelning i tidigare OS 

Den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) (2017) skriver att ”The Olympic Games are 

competitions between athletes in individual or team events and not between countries”. Trots 

att IOC vill framhäva individuella prestationer är det inte sällsynt att idrottsliga resultat, och 

därmed även olympiska resultat, ofta kopplas till nationer. I media presenteras ofta 

nationernas totala medaljvinster i OS som ett kvitto på nationernas framgång eller 

misslyckande (Bian, 2006).  

Medaljfördelningen i de olympiska vinterspelen skiljer sig åt från år till år. Genom att 

granska historiska resultat i vinter-OS är det tydligt att alla länder inte har samma möjlighet 

att vinna medaljer i OS (se Tabell 2.1). Historiskt sett är medaljvinsterna fördelade på ett 

sådant sätt att ett fåtal länder vinner många medaljer och ett större antal länder vinner få eller 

noll medaljer.  
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Tabell 2.1. Antalet vunna medaljer per land för de länder som har vunnit någon medalj i 

OS 2002, 2006, 2010 eller 2014. Sorterat i fallande ordning efter antal medaljer vunna i 

OS 2014. Källa: Internationella Olympiska Kommittén, olympic.org. 

 
Land Medaljer 2002 Medaljer 2006 Medaljer 2010 Medaljer 2014 
USA 34 25 37 28 
Ryssland 13 22 15 27 
Norge 25 19 23 26 
Kanada 17 24 26 25 
Nederländerna 8 9 8 24 
Tyskland 36 29 30 19 
Österrike 17 23 16 17 
Frankrike 11 9 11 15 
Sverige 7 14 11 15 
Schweiz 11 14 9 11 
China 8 11 11 9 
Italien 13 11 5 8 
Japan 2 1 5 8 
Slovenien 1 0 3 8 
Sydkorea 4 11 14 8 
Tjeckien 3 4 6 8 
Polen 2 2 6 6 
Vitryssland 1 1 3 6 
Finland 7 9 5 5 
Lettland 0 1 2 5 
Storbritannien 2 1 1 4 
Australien 2 2 3 3 
Ukraina 0 2 0 2 
Kazakstan 0 0 1 1 
Kroatien 4 3 3 1 
Slovakien 0 1 3 1 
Bulgarien 3 1 0 0 
Estland 3 3 1 0 
Summa 234 252 258 290 

 
 

2.2. Tidigare forskning 
Det finns olika metoder för att göra prognoser angående antal medaljer som länder vinner i 

OS. En metod för att göra prognoser för OS-resultat är att betrakta resultatet i varje enskild 

sport för sig och prognostisera resultatet i varje sport, för att sedan summera antalet medaljer 

som länderna förväntas vinna i samtliga sporter. Genom att göra på det viset tas information 

om ländernas expertis inom en viss idrott tillvara. Ett annat tillvägagångssätt är att 

generalisera till nationernas totala prestation, istället för att studera varje sport var för sig. 

Bernard och Busse (2004) påpekar att fördelen med att studera ländernas totala prestation är 

att den slumpmässiga komponenten då kan fångas in på ett bättre sätt. Genom att betrakta det 
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totala antalet medaljer som varje land vinner går det att finna den sannolikhetsfördelning som 

antalet medaljer följer och prognoserna blir därmed bättre. Därför studeras det totala antalet 

medaljer i denna rapport och inte varje enskild sport för sig. 

En metod som har använts för att göra prognoser för antalet medaljer i OS i tidigare studier är 

regressionsmodeller. Genom att använda regressionsmodeller kan prognoser för det 

förväntade antalet medaljer göras med hänsyn till flera variabler samtidigt. Bredtmann et al. 

(2016) har gjort en prognos för antalet medaljer som länderna får i sommar-OS 2016 med 

hjälp av en linjär regressionsmodell. Responsvariabeln ”antal medaljer” är en diskret variabel 

som endast antar positiva heltal större än eller lika med noll. Antal medaljer är dessutom 

fördelat på ett sådant sätt att många länder vinner få eller inga medaljer och ett fåtal länder 

vinner många medaljer, det föreligger alltså en positiv skevhet (se Tabell 2.1). När variabeln 

är diskret och har en positiv skevhet kan det vara opassande att använda en linjär 

regressionsmodell. Det kan då vara mer passande använda en modell som är anpassad för 

diskreta variabler och har utgångspunkt i en annan fördelning än normalfördelningen 

(Cameron & Trivedi, 2013, kap. 1). I denna rapport studeras därför huruvida en modell som 

är skattad med poissonregression respektive negativ binomialregression kan göra bättre 

prognoser angående antal medaljer i vinter-OS än linjär regression.  

2.3. Faktorer som kan förklara OS-resultatet 
Enligt flera tidigare studier (t.ex. Bernard & Busse, 2004; Bredtmann et al., 2016; Johnson & 

Ali, 2004) blir regressionsmodeller som förklarar OS-resultatet bättre när bland annat 

ekonomiska och socioekonomiska variabler inkluderas. I detta avsnitt presenteras teoretisk 

bakgrund till de variabler som är inkluderade i rapportens regressionsmodell. 

2.3.1. BNP per capita 
Landets BNP per capita har ingen direkt påverkan på en idrottares prestation, men BNP per 

capita förmedlar annan viktig information om landets ställning. I välbärgade länder kan 

invånarna ägna tid åt fritidsaktiviteter, vilket främjar chansen att frambringa duktiga idrottare. 

Välbärgade länder har dessutom bättre förutsättningar att anlägga arenor och andra faciliteter 

som krävs för att utöva vintersporter (Bredtmann et al., 2016). Flera studier har funnit bevis 

för att det råder samband mellan antal vunna medaljer i OS och BNP per capita (Bernard & 

Busse, 2004; Bredtmann et al., 2016; Johnson & Ali, 2004; Trivedi & Zimmer, 2014). 

Därmed är det rimligt att inkludera variabeln BNP per capita i prediktionsmodellen.    
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2.3.2. Värdnation 
Att lag eller länder har fördel av att tävla på hemmaplan är en väldokumenterad effekt inom 

idrottsvetenskap (Nevill & Holder, 1999). Balmer, Nevill och Williams (2001) har studerat 

hemmaplanseffekten i vinter-OS år 1908-1998 och fann signifikanta bevis för att 

värdnationer vinner fler medaljer än vad de vanligtvis gör i vinter-OS. Bernard och Busse 

(2004) har också studerat effekten av att vara värdnation för OS och konstaterar att 

värdnationen får i genomsnitt 1,8 procentenheter större andel av medaljerna än vad som är 

förväntat baserat på dess BNP per capita. Nevill, Balmer och Winter (2012) konstaterar att en 

prediktionsmodell för antalet medaljer i OS blir bättre om man inkluderar variabeln 

”värdnation”. Därmed är det befogat att ta variabeln ”värdnation” i beaktning.  

2.3.3. Hockeyligor och skridskobanor 

För att ha förutsättningar för att utöva vintersporter krävs en kall vinter med snö och is. Det 

finns bevis för att kalla länder presterar bättre i vinter-OS (Johnson och Ali, 2004; Reiche, 

2016, kap. 7). Dock finns det länder med kall vinter och mycket snö som aldrig har vunnit 

någon medalj i vinter-OS, så som Kirgizistan och Tadjikistan. Det räcker inte att ha snö om 

det inte finns tillräckliga faciliteter för att utöva vinteridrotter (Andreff, 2013). Utöver snö 

och is krävs faciliteter och tradition att utöva vinteridrotter för att lyckas vinna medaljer i 

vinter-OS.  

 

Ett sätt att bedöma om det finns tradition av att utöva vintersporter är att betrakta antalet 

hockeyligor som länderna deltar i. Att ett land deltar i många hockeyligor kan vara en 

indikator på att landet har en tradition av att utöva vintersporter. 

 

Genom att betrakta antalet skridskobanor som länderna har går det att uppskatta om det finns 

tillräckliga faciliteter för att utöva vinteridrotter. En anledning till att det är intressant att 

studera skridskobanor framför andra typer av vintersportanläggningar är att grenarna i 

hastighetsåkning på skridskor står för en stor andel av medaljerna, cirka 20 procent av 

medaljerna i OS 2014 (Sochi 2014). Därmed är det skäligt att inkludera variabeln ”antal 

skridskobanor” i prediktionsmodellen.  
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3. Metod 
Detta avsnitt behandlar de metoder som används i rapporten. Först ges en introduktion till de 

regressionsmetoder som tillämpas: linjär regression, poissonregression och negativ 

binomialregression. Introduktionen är grundläggande och begränsad till de delar som krävs 

för att förstå analyserna i denna rapport. För en fortsatt beskrivning av metoderna se 

exempelvis Agresti (2015, kap. 1 & 7), Allison (1999, kap. 1), Cameron och Trivedi (2013, 

kap. 1 & 3) och Fahrmeir, Lang, Kneib och Marx (2013, kap. 2). Efter introduktionen till 

regressionsmetoderna diskuteras förhållningssätt till de antaganden som är relaterade till de 

tillämpade metoderna. Sedan beskrivs de mått som används för att utvärdera modellerna, de 

variabler som inkluderas respektive exkluderas från modellerna, de data som används samt 

den arbetsprocess som rapporten följer.  

3.1. Regressionsmodeller  

3.1.1. Linjär regression  
Linjära regressionsmodeller modelleras utifrån antagandet att responsvariabeln kan beskrivas 

som en linjär funktion av de förklarande variablerna. Förhållandet mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna uttrycks i generell form som: 

 

 𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥! + 𝜀 (1) 

 

där y representerar den beroende variabeln, 𝛽 är intensitetsparametern för respektive 

oberoende variabel x, k är antal förklarande variabler och 𝜀 är en felterm. I linjära 

regressionsmodeller modelleras det betingade väntevärdet av den beroende variabeln som en 

linjär funktion av de oberoende variablerna vilket uttrycks som:  

 

 𝐸 𝑦 𝑥!,… , 𝑥! = 𝛽! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥!. (2) 

 

Linjär regression används då den beroende variabeln y är kontinuerlig och approximativt 

följer en normalfördelning, betingat på kovariaterna. För att skatta parametrarna i en linjär 

regression används oftast minsta-kvadratmetoden. Med minsta-kvadratmetoden skattas 

parametrarna på ett sådant sätt att den kvadrerade avvikelsen mellan predicerade värden och 

observerade värden blir så liten som möjligt. I denna studie används minsta kvadratmetoden 

för att skatta parametervärdena i de linjära regressionsmodellerna.  
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3.1.2. Poissonregression 
Den vanligaste regressionsmetoden för diskreta variabler är poissonregression, vilket är en 

ickelinjär regressionsmodell. Poissonregression härleds från poissonfördelningen och 

förutsätter att responsvariabeln är poissonfördelad och låter intensitetsparametern (𝜆) bero på 

ett antal förklarande variabler. Poissonregression modelleras utifrån att logaritmen av den 

beroende variabelns väntevärde kan beskrivas som en linjär kombination av okända 

parametrar. Förhållandet mellan den beroende variabelns väntevärde och de förklarande 

variablerna uttrycks i generell form som: 

 

 𝜆 = 𝐸 𝑦 𝑥 = 𝑒!!!!!! (3) 

 

 𝐿𝑜𝑔 𝐸 𝑦 𝑥 = 𝛽! + 𝛽!𝑥. (4) 

 

Den vanligaste metoden för att skatta parametervärden i en poissonregression är maximum 

likelihood metoden (MLE). Med MLE skattas parametervärden på ett sådant sätt att 

troligheten att få det realiserade stickprovet maximeras. I denna studie används MLE för att 

skatta parametervärden i poissonregression.  

 

I denna rapport används poissonregression för att göra prognoser angående antalet medaljer 

som olika länder förväntas vinna i vinter-OS. Antalet medaljer som länderna vinner skulle 

kunna vara poissonfördelat eftersom ett stort antal länder vinner få eller inga medaljer och ett 

fåtal länder vinner många medaljer. Det finns även anledning att använda poissonregression 

eftersom antalet medaljer som ett land vinner inte kan anta negativa värden. Genom att ta 

exponenten av 𝛽! + 𝛽!𝑥 kommer en poissonregression endast att prognostisera positiva 

värden. Dock är poissonfördelningen inte flexibel eftersom den förutsätter att variansen och 

medelvärdet är samma, ofta är det antagandet orealistiskt vid hantering av empirisk data. 

3.1.3. Negativ binomialregression 
Negativ binomialregression är en utvidgning av poissonregression och har utgångspunkt i 

negativ binomialfördelningen. Negativ binomialfördelning kan beskrivas som en 

poissonfördelning med intensitetsparameter 𝜆 men där 𝜆 inte är konstant utan följer en 

gammafördelning. Med negativ binomialregression undgås det starka antagandet om att 

varians och väntevärde är samma och tar därmed hänsyn till överdispersion. Överdispersion 

innebär att variansen är större än medelvärdet, vilket ofta är fallet i verklig data. 
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Precis som poissonregression har negativ binomialregression logaritmen som länkfunktion 

mellan den beroende variabeln och den linjära kombinationen av de oberoende variablerna. 

Med negativ binomialregression beskrivs logaritmen av den beroende variabelns väntevärde 

som en linjär kombination av okända parametrar. Förhållandet mellan den beroende 

variabelns väntevärde och de förklarande variablerna kan beskrivas på samma sätt som i 

poissonregression. Förhållandet uttrycks i generell form som de ekvationer som presenteras i 

ekvation (3) och (4). 

 

Även i negativ binomialregression används ofta MLE för att skatta parametervärden. I denna 

studie används MLE för att skatta parametervärden i negativ binomialregression.  

3.2. Antaganden 
Att använda regressionsmodeller för att göra prognoser skiljer sig åt från att använda 

regressionsmodeller i syfte att finna en modell som förklarar given data (Konishi och 

Kitagawa, 2008, kap. 1; Kuhn och Johnson, 2013, kap. 1; Shmueli, 2010). När 

regressionsmodeller används i förklarande syfte studeras samband mellan ett antal 

förklarande variabler och en responsvariabel och fokus ligger på att testa teoretiska samband 

med hjälp av empirisk data. För att utreda sambandens styrka studeras bland annat de 

skattade parametervärdena och huruvida de är signifikant skilda från noll. För att kunna 

förklara samband mellan variabler, tolka de skattade parametrarna och göra inferens 

angående en population krävs att antaganden för metoden är uppfyllda. Därmed är det av 

yttersta betydelse att avgöra om antaganden för vald metod är uppfyllda när regression 

används i förklarande syfte (Shmueli, 2010). 

 

När en regressionsmodell används i syfte att göra prognoser ligger fokus på att prognostisera 

värden på responsvariabeln givet värden på de förklarande variablerna. Vid prognostisering 

är det inte av yttersta intresse att tolka de skattade parametervärdena eftersom syftet inte är att 

utreda vilken påverkan som varje enskild förklarande variabel har på responsvariabeln. 

Därmed bör modellen inte begränsas av krav på antaganden som är relaterade till inferens 

(Kuhn och Johnson, 2013, kap. 1). Dock ökar variansen för prognoserna när parametrar som 

inte är signifikanta inkluderas.  
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Syftet med regressionsmodellerna i denna rapport är inte att skapa förståelse för varför vissa 

länder vinner fler medaljer än andra länder, utan att finna den modell som med störst 

noggrannhet lyckas predicera antalet medaljer som länderna vinner. Med stöd från 

resonemanget i Kuhn och Johnson (2013, kap. 1) utreds inte huruvida antaganden för 

metoderna är uppfyllda i denna rapport. Prediktionsmodellerna utvärderas med hjälp av andra 

mått, se avsnitt Utvärdering av prediktionsmodeller.  

3.3. Utvärdering av prediktionsmodeller 
För att utvärdera modellernas förmåga att prognostisera framtida värden kan olika mått 

användas. Två populära mått för att utvärdera prediktionsmodeller är Akaikes 

informationskriterium (AIC) och Bayesian informationskriterium (BIC). Sober (2002) skiljer 

på dessa två mått gällande utvärdering av prediktionsmodeller och poängterar att BIC 

utvärderar anpassningsgraden medan AIC utvärderar prediktionsstyrkan. Sober drar 

slutsatsen att det är mer relevant att använda AIC än BIC när syftet är att finna en bra 

prediktionsmodell. Därför används AIC som utvärderingsmått i denna rapport. Andra mått 

som används för att utvärdera modellerna i denna rapport är medelabsolutfel (MAE) och 

rotmedelkvadratfel (RMSE). De tre ovan nämnda utvärderingsmåtten beskrivs nedan följt av 

en kort redogörelse för skillnader och likheter mellan måtten.  

3.3.1. Akaikes informationskriterium 
Akaikes informationskriterium (AIC) används som jämförelsemått mellan flera modeller 

inom ett dataset och den modell som har lägst AIC är den modell som är att föredra. Genom 

att addera fler förklarande variabler till en modell ökas dess förklaringsgrad. En risk med att 

addera många förklarande variabler är att modellen kan bli överanpassad. Överanpassning 

innebär att modellen inkluderar variationen i residualen som om den representerade en del av 

variationen i den underliggande strukturen. Det gör att modellen är bra anpassad till den data 

som använts vid skattning av modellen men gör dåliga prediktioner utanför urvalet. Med 

hjälp av AIC motverkas överanpassning genom att gynna modeller som har få förklarande 

variabler och ”bestraffa” modeller som har många skattade parametrar. AIC identifieras som: 

 

 AIC =  2𝑘 −  2 ln(𝐿)  (5) 

 

där 𝐿 är det maximerade värdet av likelihoodfunktionen för modellen och k är antalet 

skattade parametrar i modellen. För en vidare introduktion till AIC, se exempelvis Claeskens 

och Hjort (2008, kap. 2).  



 11 

3.3.2. Medelabsolutfel  
Medelabsolutfel (MAE) är ett mått på den genomsnittliga prediktionsavvikelsen. MAE 

jämför de predicerade värdena med de faktiska värdena och beräknar det aritmetiska 

medelvärdet av de absoluta avvikelserna. Genom att använda absolutvärdet av avvikelserna 

undviker man att positiva och negativa avvikelser tar ut varandra. Tolkningen av MAE är att 

ett lågt värde innebär små prediktionsavvikelser, alltså ju lägre MAE desto bättre prognos gör 

modellen.  

MAE beräknas enligt följande formel: 

 

 
MAE =

𝑦! − 𝑦!!
!!!

𝑛  
(6) 

 

där 𝑦! representerar det prognostiserade värdet för observation i, 𝑦! är det verkliga värdet för 

observation i och n är antal observationer. 

3.3.3. Rotmedelkvadratfel  
Rotmedelkvadratfel (RMSE) definieras som kvadratroten av medelvärdet av de kvadrerade 

prognosavvikelserna. Måttet används för att mäta storleken på prediktionsavvikelser i ett 

samlat mått för prediktionsstyrkan. Tolkningen av RMSE är att ett lågt värde innebär små 

kvadrerade prediktionsavvikelser och därmed är den modellen med lägst RMSE att föredra. 

Effekten av varje avvikelse är proportionerlig till kvadraten av avvikelsen, vilket gör att stora 

avvikelser får mer effekt. Det gör att måttet är känsligt för stora avvikelser. RMSE beräknas 

enligt formeln: 

 

 
RMSE =

(𝑦! − 𝑦!)!!
!!!

𝑛  
(7) 

 

där 𝑦! representerar det prognostiserade värdet för observation i, 𝑦! är det verkliga värdet för 

observation i och n är antal observationer.  

3.3.4. Utvärderingsmåttens fokus och egenskaper 
Syftet med att beakta flera olika utvärderingsmått är att olika mått fokuserar på olika 

egenskaper hos prediktionsmodellerna. AIC baserar sig på informationsteori och skattar den 

relativa informationsförlusten som medförs av att välja en modell framför en annan. AIC 

beräknas innan prognoserna är gjorda och kan redan i förväg ge information om vilken 
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modell som bör användas för att göra prognoser. Måttet säger inget om modellens kvalitet i 

sig, utan bara i relation till andra modeller. MAE och RMSE fokuserar däremot på 

prediktionsavvikelser och beräknas när prognoserna är gjorda. Likheter mellan MAE och 

RMSE är att båda mäter den genomsnittliga prediktionsavvikelsen i antal medaljer som 

länderna förväntas vinna. Skillnaden mellan dem är att MAE betraktar absoluta avvikelser 

och RMSE innefattar de kvadrerade avvikelserna. Eftersom RMSE mäter roten av 

medelvärdet av de kvadrerade avvikelserna ger måttet en relativt större vikt till stora 

avvikelser. Det innebär att RMSE är passande att använda när stora prediktionsavvikelser är 

särskilt oönskade. I vissa fall kan olika modeller generera samma värde på MAE då de i 

genomsnitt har lika stora absoluta avvikelser, men RMSE kan vara olika om spridningen av 

avvikelserna skiljer sig åt. I detta fall är alla avvikelser oönskade, både stora som små, vilket 

gör att det är relevant att beakta både MAE och RMSE. 

3.4. Variabler 
Kriterier för vilka variabler som ska inkluderas i modellen skiljer sig åt beroende på om 

modellen ska användas för att dra slutsatser om kausala samband eller för att göra prognoser. 

När det gäller prediktiv regressionsanalys ligger fokus på att hitta variabler som har 

statistiska samband snarare än teoretiskt stärkt kausalitet (Shmueli, 2010). Eftersom syftet 

med denna rapport är att göra prognoser ligger fokus på att finna de variabler som har starkt 

statistiskt samband med responsvariabeln. 

 

Utelämnade av variabler som har någon påverkan på den beroende variabeln är mycket 

förödande när syftet är att dra slutsatser om kausala samband. När modellens syfte är att göra 

prognoser är det inte lika förödande att utelämna någon variabel eftersom de skattade 

parametervärdena inte ska tolkas var för sig. Att utesluta variabler från en prediktionsmodell 

är endast ett problem om variabeln kan göra att modellen gör bättre prognoser. Om 

uteslutande av en variabel inte leder till att prediktionen blir sämre är det inte problematiskt 

att utesluta variabeln från en prediktionsmodell (Allison, 2014). Vid val av variabler i denna 

rapport ligger fokus på att inkludera de variabler som förbättrar prediktionsförmågan. För att 

minska risken för överanpassning har dock ett begränsat antal förklarande variabler valts ut.  

 

Tretton stycken förklarande variabler har analyserats för att finna de variabler som inte bara 

har samband med responsvariabeln, utan som dessutom förbättrar prediktionsförmågan. För 

att utvärdera om en variabel bidrar till prediktionsförmågan har en prognos gjorts för antalet 
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medaljer som länderna vinner i vinter-OS år 2014, med hjälp av linjär regression, dels 

inklusive variabeln dels exklusive variabeln. Genom att utvärdera prognoserna avgörs 

huruvida variabeln bidrar till prediktionsförmågan eller inte.  

 

Sex stycken variabler har inkluderats i analysen, varav en responsvariabel och fem 

förklarande variabler. Responsvariabeln, 𝑀!,!, definieras som antalet medaljer (guld, silver 

och brons) som land i vinner på vinter-OS år t. De inkluderade och exkluderade förklarande 

variablerna diskuteras och definieras nedan.  

3.4.1. Inkluderade förklarande variabler  

Andel medaljer i tidigare OS 
Den första förklarande variabeln, 𝑃!,!!!,!!!, är andelen medaljer som landet har vunnit på de 

två föregående vinter-OS i förhållande till det totala antalet medaljer som delats ut. Variabeln 

definieras enligt formeln: 

 

 𝑃!,!!!,!!! =
Medaljer för land 𝑖 på OS år (𝑡 − 4) +Medaljer för land 𝑖 på OS år (𝑡 − 8)
Totalt antal medaljer OS år (𝑡 − 4) + Totalt antal medaljer OS år (𝑡 − 8)

 . (8) 

 

Denna variabel är rimlig att inkludera eftersom landets prestation vid tidigare OS kan vara en 

god indikation på landets prestation i nästa OS. Anledningen till att det kan vara fördelaktigt 

att studera resultatet två år tillbaka istället för att enbart inkludera resultatet från föregående 

OS är att det finns en viss variation från år till år. Genom att beakta resultaten från de två 

föregående OS ges en bättre bild av ländernas genomsnittliga prestation. Figur 3.1 

åskådliggör sambandet mellan andelen medaljer som länderna vann vid OS år 2006-2010 och 

antal vunna medaljer i OS 2014. Sambandet är starkt positivt. Även sambandet mellan 

andelen medaljer som länderna vann i OS 2002-2006 och antal medaljer vunna i OS 2010 är 

starkt (se Figur A1 i Bilaga A), vilket gör att variabeln är passande att inkludera i modellen.  
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Figur 3.1. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och andelen medaljer vunna i OS 2006 och 2010. Andelen medaljer vunna i OS 
2006 och 2010 beräknas enligt formeln (8). 

 

BNP per capita 
Den andra förklarande variabeln, 𝐵!,!!!, är den naturliga logaritmen av BNP per capita två år 

före OS. Variabeln definieras som:  

 

 𝐵!,!!! = naturliga logaritmen av BNP per capita (USD) för land 𝑖 år (𝑡 − 2). (9) 

 

Som diskuteras i avsnitt Faktorer som kan förklara OS-resultatet under Teori finns det bevis 

för att länder med högre BNP per capita vinner fler medaljer i OS. Anledningen till att 

variabeln definieras som BNP per capita två år före OS är att det kan vara rimligt att anta att 

landets ekonomi ett par år före OS reflekterar förberedelserna inför OS. Att landet har varit i 

gott välstånd åren före OS kan ha gjort att det funnits goda förutsättningar att träna inför OS. 

Motivet till att betrakta logaritmen av BNP är att det fångar in relativa skillnader. Att 

logaritmera är både empiriskt bättre, det vill säga anpassningen blir bättre, och teoretiskt 

bättre, det vill säga att en fördubbling av BNP per capita förväntas ha samma effekt oavsett 

BNP-nivå. Det visar sig att det finns ett positivt samband mellan logaritmen av BNP per 

capita 2008 respektive 2012 och antalet medaljer som länderna vann i OS 2010 respektive 
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2014 (se Figur 3.2 nedan och Figur A2 i Bilaga A), vilket stärker argumenten för att 

variabeln bör inkluderas i modellen. 

 

 
 

Figur 3.2. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och den naturliga logaritmen av BNP per capita 2012. 

 

Värdnation  
Den tredje förklarande variabeln, 𝑉!,!, är en dummyvariabel som antar värdet 1 om land i är 

värdnation för vinter-OS år t och antar värdet 0 annars, vilket definieras som: 

 

 𝑉!,! =
1, om land 𝑖 är värdnation för OS år 𝑡

0, annars  . (10) 

 

Historiskt sett tenderar värdnationer att vinna fler medaljer i OS än de vanligtvis brukar vinna 

(Balmer et al., 2001), vilket gör att variabeln ”värdnation” är en viktig indikator att ta i 

beaktning. För en djupare diskussion angående värdnationer, se avsnitt Faktorer som kan 

förklara OS-resultatet under Teori.  
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Antal hockeyligor  
Den fjärde förklarande variabeln, 𝐻!, är antal hockeyligor som ett land har. Variabeln 

definieras som: 

 

 𝐻! = Antal hockeyligor som land 𝑖 har  . (11) 

 

I modellen görs antagandet att variabeln 𝐻! inte beror på tid, utan antar ett specifikt värde för 

land i oavsett år. I och med detta antas att antalet hockeyligor som ett land deltar i är konstant 

över tid, vilket möjligtvis kan ifrågasättas. En hockeyliga definieras i detta sammanhang som 

en nivå i ett seriespel. Exempelvis har Sveriges herrar sex stycken hockeyligor: SHL, 

Hockeyallsvenskan, Hockeyettan, Division 2, Division 3 och Division fyra, vilket är sex 

stycken olika professionella nivåer. Studien inkluderar etablerade hockeyligor för vuxna män 

och kvinnor. Analysen utesluter ligor för ungdomar, ligor som bara funnits under en kort 

period och nu har avslutats samt ligor som startat så nyligen som år 2017. Studien inkluderar 

både inhemska och internationella hockeyligor som länderna deltar i.  Sambandet mellan 

antal hockeyligor och antal medaljer som länderna vunnit år 2010 respektive år 2014 är 

positivt (se Figur 3.3 nedan och Figur A3 i Bilaga A), vilket gör att variabeln är befogad att 

inkludera i analysen.  

 

 
 

Figur 3.3. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och antalet hockeyligor som landet deltar i.  
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Antal skridskobanor  
Den femte och sista förklarande variabeln, 𝑆!, är antalet skridskobanor som ett land har. 
Variabeln definieras som: 
 
 
 𝑆! = Antal skridskobanor som land 𝑖 har . (12) 

 
I analysen görs antagandet att variabeln 𝑆! inte beror på tid, utan antar ett värde för land i 

oavsett år. I och med detta görs antagandet att antalet skridskobanor som länderna har är 

konstant över tid, vilket är rimligt åtminstone på kort sikt eftersom stora skridskobanor inte 

byggs ofta. Studien inkluderar inomhus skridskobanor som är fullånga (400 m) och är till för 

hastighetsåkning på skridskor. Sambandet visar sig vara positivt för år 2010 respektive 2014 

(se Figur 3.4 och Figur A4 i Bilaga A), vilket gör att variabeln är rimlig att ta i beaktning.  

 

 
Figur 3.4. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och antalet fullånga skridskobanor (400 m) avsedda för hastighetsåkning i 
skridskor som landet har.  
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3.4.2. Exkluderade förklarande variabler  
De variabler som har exkluderats från regressionsmodellerna är population, andel kvinnor i 

parlamentet, lycka, medeltemperatur, antal skidanläggningar, antal deltagare, andel 

medlemmar i idrottsorganisation och antal världscuptävlingar i längdskidor på hemmaplan. 

Variablerna har exkluderats av olika anledningar, antingen på grund av att ett statistiskt 

samband inte föreligger eller att variabeln inte bidrar till att förbättra modellens 

prediktionsförmåga. Ett mer utförligt resonemang kring varför dessa variabler har uteslutits 

från studien återfinns i Bilaga B.   

3.5. Data  
Data är insamlad från olika källor beroende på typ av information. Information om antal 

medaljer som varje land har vunnit i tidigare vinter-OS och information om värdnationer för 

tidigare och framtida vinter-OS är hämtad från Internationella Olympiska Kommitténs 

hemsida, olympic.org. Data över BNP per capita är hämtad från världsbankens databas, 

data.worldbank.org. Data över antal hockeyligor och antal skridskobanor är hämtad från 

Wikipedia (List of ice hockey leagues och List of indoor speed skating rinks). Samtliga 

datakällor, även datakällor för de variabler som har exkluderats, återfinns i avsnitt 

Datakällor.  

 

Det dataset som analyseras inkluderar de länder som har vunnit någon medalj i något av 

vinter-OS år 2002, 2006, 2010 eller 2014, vilket resulterar i totalt 28 länder. I och med att 

analysen endast inkluderar dessa länder antas att enbart länder som har vunnit medalj under 

dessa år som kommer att vinna medalj vid nästa vinter-OS. Under åren 2002-2014 har nästan 

exakt samma länder varit med i medaljlistan, med undantag för sex stycken länder som har 

vunnit medalj vid endast en eller ett par av de olympiska spelen år 2002-2014 (se Tabell 2.1). 

Därmed är det rimligt att anta att det kommer vara samma länder som vinner medaljer även 

vid nästa vinter-OS. Denna avgränsning görs eftersom syftet inte är att studera skillnaden 

mellan de länder som vinner medalj och inte. 
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3.6. Modeller 

3.6.1. Simpel modell 
För att utvärdera modellernas prediktionsförmåga används, utöver de utvärderingsmått som 

presenteras i avsnitt Utvärdering av prediktionsmodeller, en enkel linjär regressionsmodell 

som måttstock. Hyndman (2010) menar att det är passande att använda en linjär 

regressionsmodell som måttstock även när en linjär regression möjligtvis inte är bäst anpassat 

till datan, till exempel på grund av att datan innehåller ickelinjära samband. Hyndman 

påpekar att måttstocken inte måste passa datan perfekt, utan används för att bevisa att en 

modell kan göra bättre prediktioner än en enkel måttstock. Modellen som används som 

måttstock i denna analys benämns ”simpel modell” och definieras som:  

 

 𝑀!,! = 𝛽! + 𝛽!𝑀!,!!! + 𝜀!,!  (13) 

 

där 𝑀!,! är antalet medaljer som land i vinner vid vinter-OS år t och 𝑀!,!!! avser antalet 

medaljer som land i vann vid vinter-OS år t-4. Den simpla modellen skattas med hjälp av 

linjär regression och då fås prognostiserade värden för antalet medaljer som respektive land 

förväntas vinna enligt formeln: 

 

 𝑀!,! = 𝛽! + 𝛽!𝑀!,!!! . (14) 

 

Genom att jämföra prognoser från olika modeller med prognosen som den simpla modellen 

gör möjliggörs utvärdering av huruvida en modell som innefattar ekonomiska och 

idrottsrelaterade variabler gör bättre prediktioner än en simpel modell som endast tar hänsyn 

till prestationen på föregående OS.  

3.6.2. Utvidgad modell 
Den regressionsmodell som tar hänsyn till ekonomiska och idrottsrelaterade variabler 

benämns i denna analys som ”utvidgad modell” och definieras som: 

 

 𝑀!,! = 𝛽! + 𝛽!𝑃!,!!!,!!! + 𝛽!𝐵!,!!! + 𝛽!𝑉!,! + 𝛽!𝐻! + 𝛽!𝑆! + 𝜀!,!  (15) 

 

där 𝑀!,! är antalet medaljer som land i vinner vid vinter-OS år t och de resterande 

notationerna definieras enligt beskrivningen i avsnitt Inkluderade förklarande variabler 

under Variabler.  
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När den utvidgade modellen skattas med hjälp av linjär regression fås prognostiserade värden 

för antalet medaljer som respektive land förväntas vinna enligt följande formel:  

 

 𝑀!,! = 𝛽! + 𝛽!𝑃!,!!!,!!! + 𝛽!𝐵!,!!! + 𝛽!𝑉!,! + 𝛽!𝐻! + 𝛽!𝑆! . (16) 

 

När den utvidgade modellen skattas med hjälp av poissonregression respektive negativ 

binomialregression fås prognostiserade värden för antalet medaljer som respektive land 

förväntas vinna enligt formeln nedan: 

 

 𝐿𝑜𝑔 𝑀!,! = 𝛽! + 𝛽!𝑃!,!!!,!!! + 𝛽!𝐵!,!!! + 𝛽!𝑉!,! + 𝛽!𝐻! + 𝛽!𝑆! . (17) 

 

3.6.3. Korrigering för ökat antal grenar 
Varje nytt vinter-OS utökas antalet grenar, vilket gör att det totala antalet medaljer som delas 

ut ökar. För att ta hänsyn till att antalet medaljer ökar varje OS inkluderas en korrigering. 

Korrigeringen är proportionerlig till ökningen i antalet medaljer från ett OS till nästa OS och 

definieras som: 

 

 𝐾! =
totalt antal medaljer OS år 𝑡

totalt antal medljer OS år (𝑡−4) . 
(18) 

 

Korrigeringen tar inte hänsyn till land, utan antar ett värde som appliceras på samtliga länder. 

Det prognostiserade antalet medaljer som respektive land förväntas vinna multipliceras med 

korrigeringen i formeln (18). Genom att göra en korrigering på det viset antas att ökningen i 

det totala antalet medaljer har en påverkan på samtliga länder som är proportionerlig till 

ökningen i det totala antalet medaljer. Korrigeringen fungerar på samma sätt för samtliga 

skattade regressionsmodeller. Det prognostiserade antalet medaljer som respektive land 

förväntas vinna, när prognosen görs inklusive korrigering, fås genom: 

 

 𝑀!,!,!"## = 𝑀!,! ∗ 𝐾! . (19) 
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3.7. Arbetsprocess  
Denna studie följer en arbetsprocess som baseras på Bredtmann et al. (2016), med skillnaden 

att denna studie innefattar fler skattade modeller eftersom jämförelsen även innefattar 

modeller som är skattade med poissonregression och negativ binomialregression. De fyra 

regressionsmodellerna som skattas är en simpel modell som skattas med hjälp av linjär 

regression samt en utvidgad modell som skattas med hjälp av linjär regression, 

poissonregression respektive negativ binomialregression. Samtliga modeller skattas med den 

beroende variabeln ”antal medaljer vunna i OS år 2010”, med hjälp av data fram till 2010. 

Med hjälp av modellerna görs prognoser för antalet medaljer som de 28 tidigare 

medaljvinnande länderna förväntas vinna i OS år 2014. Prognosen görs dels med hjälp av 

samtliga fyra modeller utan korrigering, dels för alla modeller inklusive korrigering. Det 

resulterar i åtta prognostiserade värden per land. Med hjälp av de faktiska resultaten i OS 

2014 utvärderas modellerna. Utvärdering görs dels av prognosen för samtliga 28 länder, dels 

av prognosen för de 15 länder som fått flest medaljer 2014. Detta görs för att utvärdera hur 

modellerna presterar både gällande samtliga medaljvinnande länder och länderna i toppen. 

Den modell som gör bäst prognos angående OS 2014 används för att prognostisera antalet 

medaljer som länderna förväntas vinna i OS 2018. Samtliga skattningar av modeller görs i 

dataprogrammet SPSS.   

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen, det vill säga en utvärdering av 

prediktionsmodellerna. För att se det prognostiserade antalet medaljer för år 2014 baserat på 

respektive prediktionsmodell, var god se Tabell C1 och Tabell C2 i Bilaga C.  

4.1. Skillnad mellan predicerade och observerade värden 
När samtliga modeller har skattats och prognoser för 2014 har beräknats kan prediktionsfelen 

studeras, alltså skillnaden mellan de prognostiserade och de observerade värdena. I Figur 4.1 

illustreras prediktionsfel för samtliga modeller utan korrigering för ökat antal medaljer. 

Samtliga modeller som är skattade utan korrigering har ett medianvärde för prediktionsfelen 

nära noll, men något lägre än noll. Bland modellerna utan korrigering har den utvidgade 

modellen som är skattad med linjär regression ett medianvärde för prediktionsfelen närmast 

noll. Spridningen av prediktionsfelen skiljer sig åt mellan modellerna. Spridningen av 

prediktionsfelen för prognosen från den utvidgade modellen som är skattad med negativ 

binomialregression är större än spridningen för de andra modellerna.  
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Figur 4.1. Lådagram över fördelningen av prediktionsfel för modeller utan korrigering för 

ökat antal grenar. På y-axeln presenteras prediktionsfel i antal medaljer och på x-axeln 

presenteras vilken prediktionsmodell som avses och inom parentes anges regressionsmetod. 

Figuren avser prognoser för samtliga 28 inkluderade länder.  

 

 

Prediktionsfelen för samtliga modeller inklusive korrigering för ökat antal medaljer 

illustreras i Figur 4.2. När korrigeringen för ökat antal medaljer inkluderas fås naturligtvis 

högre värden på alla prediktioner. Från OS 2010 till OS 2014 ökade antalet medaljer som 

delades ut från 258 medaljer år 2010 till 290 medaljer år 2014, vilket är en ökning med 

12,4 procent. Prognostiserade värden för antalet medaljer när korrigeringen inkluderas är 

alltså 12,4 procentenheter högre än prognosen exklusive korrigering. Det medför givetvis att 

medianvärdet för prediktionsfelen blir högre. När korrigeringen inkluderas har den simpla 

modellen och den utvidgade modellen som är skattad med linjär regression ett medianvärde 

för prediktionsfelen som är något högre än noll. Den utvidgade modellen som är skattad med 

poissonregression och negativ binomialregression har däremot ett medianvärde på noll 

respektive något lägre än noll. Korrigeringen medför också att spridningen av 

prediktionsfelen blir större eftersom korrigeringen har större effekt på länder som förväntas 
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vinna många medaljer jämfört med länder som förväntas vinna ett litet antal medaljer. 

Exempelvis innebär korrigeringen att ett land som förväntas vinna 23 medaljer exklusive 

korrigering förväntas vinna 26 medaljer inklusive korrigering. Ett land som däremot 

förväntas vinna en medalj exklusive korrigering förväntas vinna en medalj även inklusive 

korrigering. Även inklusive korrigering är det utvidgad modell som är skattad med negativ 

binomialregression som har högst spridning och linjär regression har lägst spridning.  

 

 
 

Figur 4.2. Lådagram över fördelningen av prediktionsfel för modeller inklusive korrigering 

för ökat antal grenar. På y-axeln presenteras prediktionsfel i antal medaljer och på x-axeln 

presenteras vilken prediktionsmodell som avses och inom parentes anges regressionsmetod. 

Figuren avser prognoser för samtliga 28 inkluderade länder. 

 

4.2. Utvärdering av modeller 
De mått som används för att utvärdera modellerna är AIC, MAE och RMSE. Respektive 

modell med och utan korrigering har samma värde på AIC eftersom de i grunden är samma 

skattade regressionsmodell och den enda skillnaden är korrigeringen som gjorts efter att 

modellerna har skattats. Inledningsvis redogörs en utvärdering av prognoser för samtliga 28 

länder, för att sedan presentera en utvärdering av prognoser för de 15 bästa länderna. 
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Värdena på utvärderingsmåtten för samtliga modeller med respektive utan korrigering för 

ökat antal medaljer presenteras i Tabell 4.1, tabellen visar utvärderingen av prognoserna för 

samtliga 28 länder. Den utvidgade modellen som är skattad med linjär regression har lägst 

värden på samtliga utvärderingsmått, vilket tyder på att den modellen gör bäst prediktioner 

när det gäller samtliga 28 medaljvinnande länder. Ett lågt värde på AIC innebär att 

informationsförlusten minimeras genom att välja den utvidgade modellen som är skattad med 

linjär regression framför de andra modellerna. Ett lågt värde på MAE, i det här fallet 3,32, 

innebär att prognosen med hjälp av denna modell är i genomsnitt 3,32 medaljer ifrån det 

verkliga värdet på antalet medaljer som varje land vinner. Värdet på RMSE har inte en lika 

enkel tolkning som MAE. Ett lågt värde på RMSE innebär en liten avvikelse från det verkliga 

värdet, med störst hänsyn till stora avvikelser från det verkliga värdet. Samtliga mått 

indikerar att den utvidgade modellen som är skattad med linjär regression är att föredra. Den 

utvidgade modellen gör alltså en bättre prognos än den simpla modellen. Den modell som är 

skattad med linjär regression gör även en bättre prognos än modellerna som är skattade med 

poissonregression respektive negativ binomialregression.  Modellen som är skattad med 

negativ binomialregression har högst värden på samtliga utvärderingsmått, vilket tyder på att 

den modellen gör sämst prognos.  

 
Tabell 4.1. Värden på mått för utvärdering av samtliga modeller med respektive utan korrigering för 
ökat antal grenar. Värdena avser prognoser för samtliga 28 medaljvinnande länder.  
 
Modell Metod AIC MAE RMSE 
Simpel  Linjär regression 80,11 3.54 5,20 

Simpel + korrigering Linjär regression 80,11* 3,68 5,54 
Utvidgad  Linjär regression 71,59 3,32 4,53 

Utvidgad + korrigering Linjär regression 71,59* 3,46 4,69 
Utvidgad  Negativ 

binomialregression 
174,90 4,14 5,91 

Utvidgad + korrigering Negativ 
binomialregression 

174,90* 4,39 6,75 

Utvidgad  Poissonregression 150,64 4,07 5,44 

Utvidgad + korrigering Poissonregression 150,64* 4,29 5,64 
 
*AIC för modellerna inklusive korrigering är samma som AIC utan korrigering eftersom 
korrigeringen inte påverkar AIC. 
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Tabell 4.2 visar utvärderingen av prognoserna för länderna i topp 15. Vid utvärdering av 

prognoser för endast de 15 länder som fick flest medaljer 2014 (16 länder är inkluderade i 

topp 15 eftersom Italien, Japan, Slovenien, Sydkorea och Tjeckien vann 8 medaljer 2014) 

förändras inte ställningen mellan modellerna. AIC består lika eftersom de skattade 

modellerna inte ändras. Skillnaderna mellan modellerna blir dock tydligare när man endast 

studerar topp 15. Prognosen för samtliga 28 länder med hjälp av utvidgad modell som är 

skattad med linjär regression, simpel modell och utvidgad modell som är skattad med 

poissonregression visar värden på MAE på 3,32, 3,54, respektive 4,07. Det tyder på att den 

utvidgade modellen som är skattad med linjär regression gör något bättre prediktioner än 

både den simpla modellen och poissonmodellen. När prognosen för topp 15 utvärderas har 

den utvidgade modellen som är skattad med linjär regression MAE 4,5, den simpla modellen 

har MAE 5,19 och poissonmodellen har MAE på 5,75. Genom att studera enbart topp 15 

observeras en tydligare skillnad mellan modellerna när det gäller såväl MAE som RMSE. 

 

 
Tabell 4.2. Värden på mått för utvärdering av samtliga modeller med respektive utan korrigering för 
ökat antal grenar. Värdena avser prognoser för de 15 bästa länderna (16 länder är inkluderade i topp 
15 eftersom Italien, Japan, Slovenien, Sydkorea och Tjeckien vann 8 medaljer 2014).  
 
Modell Metod AIC MAE RMSE 
Simpel  Linjär regression 80,11 5,19 6,70 

Simpel + korrigering Linjär regression 80,11* 5,19 7,16 
Utvidgad  Linjär regression 71,59 4,5 5,74 

Utvidgad + korrigering Linjär regression 71,59* 4,81 5,95 
Utvidgad  Negativ 

binomialregression 
174,90 6,00 7,62 

Utvidgad + korrigering Negativ 
binomialregression 

174,90* 6,31 8,75 

Utvidgad  Poissonregression 150,64 5,75 6,96 

Utvidgad + korrigering Poissonregression 150,64* 5,81 7,15 
 
*AIC för modellerna inklusive korrigering är samma som AIC utan korrigering eftersom 
korrigeringen inte påverkar AIC. 
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Värt att notera är att den simpla modellen har lägre värden på samtliga utvärderingsmått i 

jämförelse med modellerna som är skattade med poissonregression respektive negativ 

binomialregression. Det är ett tecken på att de diskreta fördelningarna möjligtvis inte lämpar 

sig för denna analys.  

 

Värt att notera är också att samtliga modeller har högre värden på MAE och RMSE när 

korrigeringen för ökat antal grenar är inkluderad jämfört med motsvarande modell som inte 

innehåller korrigeringen.   

4.3. Prognos för OS 2018  
 
Samtliga mått som har diskuterats under avsnittet Utvärdering av modeller pekar på att den 

utvidgade modellen som är skattad med linjär regression utan korrigering för ökat antal 

grenar gör bäst prognos. Därmed är det den modellen som har använts för att prognostisera 

antalet medaljer som länderna förväntas vinna i OS 2018. De 15 länder som förväntas vinna 

flest medaljer och antalet medaljer som de förväntas få, baserat på den utvidgade modellen 

som är skattad med linjär regression utan korrigering, presenteras i Tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3. Prognos för antalet medaljer som de 15 bästa länderna förväntas vinna i 

vinter-OS 2018 baserat på den utvidgade modellen som är skattad med linjär 

regression utan korrigering för ökat antal grenar.  

Land Prognos 2018 Medaljer 2014 
USA 26 28 
Nederländerna 23 24 
Kanada 22 25 
Norge 22 26 
Sydkorea 22 8 
Tyskland 21 19 
Ryssland 16 27 
China 13 9 
Sverige 13 15 
Österrike 13 17 
Frankrike 11 15 
Schweiz 11 11 
Japan 10 8 
Italien 8 8 
Finland 7 5 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av studien utifrån olika synvinklar och svar på de 

frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara presenteras. Först utvärderas och diskuteras 

den simpla respektive utvidgade modellen. Sedan reflekteras kring modellerna som är 

skattade med metoder som utgår från diskreta fördelningar för att sedan resonera kring hur 

korrigeringen för ökande antal grenar presterar. Efter det diskuteras prognosen för 2018, för 

att till sist lyfta uppsatsens begränsningar samt blicka framåt och föreslå fortsatt forskning på 

ämnet. 

5.1. Simpel modell kontra utvidgad modell 
Samtliga utvärderingsmått AIC, MAE och RMSE visar att den utvidgade modellen som är 

skattad med linjär regression gör en bättre prognos än den simpla modellen. Sett till storleken 

på prediktionsfelen är det tydligt att den utvidgade modellen gör mer säkra prediktioner, både 

när prognosen för samtliga 28 medaljvinnande länder och prognosen för de 15 bästa länderna 

utvärderas.  

 

Tidigare studier som diskuterats i avsnittet Faktorer som kan förklara OS-resultatet under 

Teori menar att prognoser angående OS-resultat blir bättre om prediktionsmodellen 

inkluderar variabler som tar hänsyn till mer än bara prestation på tidigare OS, så som 

BNP per capita, värdnation och idrottsfaciliteter. Resultatet av denna studie ligger i linje med 

tidigare studier och konstaterar att variablerna ”andel medaljer vid två föregående OS”, ”ln 

BNP per capita”, ”värdnation”, ”antal hockeyligor” och ”antal skridskobanor” bidrar till att 

göra prognosen bättre än en modell som endast tar hänsyn till prestationen vid föregående 

OS.  

5.2. Regression utifrån diskreta fördelningar 
Genom att betrakta utvärderingsmåtten som används i denna studie går det att konstatera att 

modellerna som är skattade med poissonregression och negativ binomialregression gör sämre 

prognoser än en modell som är skattad med linjär regression. Dessa resultat kan vara en aning 

förvånande. Som diskuterats i avsnitt Tidigare forskning under Teori är responsvariabeln, 

”antal medaljer”, diskret och kan enbart anta heltal från noll och uppåt. Variabeln har även en 

positiv skevhet. Därmed är det tänkbart att det är opassande att skatta en modell med 

utgångspunkt i normalfördelningen. Det kan anses vara mer passande använda en modell som 

är anpassad för diskreta variabler. Utifrån detta resonemang kan man tänka sig att en 
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poissonregression eller negativ binomialregression skulle lämpa sig bra för att studera 

variabeln ”antal medaljer”. Resultatet står dock i motsats till detta resonemang. Utifrån 

resultatet i denna studie visar det sig att poissonregression och negativ binomialregression 

inte lämpar sig för att modellera antalet medaljer som länderna vinner, bland de 28 länder 

som vunnit medaljer i OS 2002-2014. Det visar sig att poissonregression och negativ 

binomialregression till och med gör sämre prediktioner än den simpla modellen.  

 

I tidigare forskning, som diskuteras i avsnitt Tidigare forskning under Teori, har man använt 

linjär regression för att göra prognoser angående antalet medaljer som länder förväntas vinna 

i OS. Denna studie konfirmerar att linjär regression är passande för att göra prognoser 

angående antalet medaljer som länder får i OS. Enligt denna studie finns det ingen anledning 

att använda poissonregression eller negativ binomialregression istället för linjär regression.   

5.3. Korrigering för ökat antal grenar 
När modellerna är skattade och prognoserna blivit gjorda har en korrigering gjorts som syftar 

till att ta hänsyn till att antalet grenar ökar. När korrigeringen inte är gjord har samtliga 

modeller negativt medianvärde för prediktionsfelen, alltså samtliga modeller prognostiserar 

ett för lågt antal medaljer. Eftersom samtliga modeller utan korrigering predicerar för lågt 

antal medaljer är det önskvärt att på något sätt ta hänsyn till att antalet grenar ökar. När 

korrigeringen inkluderas har samtliga modeller positivt medianvärde för prediktionsfelen, 

med undantag för modellen som är skattad med negativ binomialregression som fortfarande 

har negativt medianvärde. Korrigeringen gör alltså att modellerna prognostiserar ett för högt 

antal medaljer. Dessutom får samtliga modeller högre värden på AIC, MAE och RMSE när 

korrigeringen är inkluderad, vilket tyder på att samtliga modeller gör sämre prognoser när 

korrigeringen är inkluderad.  

 

Resultatet visar att det inte är lämpligt att inkludera en korrigering som är proportionerlig till 

ökningen i antalet medaljer. Korrigeringen som är gjord förutsätter att ökningen i antal 

medaljer påverkar alla länder lika mycket procentuellt sett. Antagandet om att alla länder 

påverkas lika mycket visade sig inte stämma. En korrigering för att antalet grenar ökar 

behöver alltså utformas på ett annat sätt. Ett sätt att ta hänsyn till ökande antal grenar skulle 

kunna vara att studera vilka idrotter som har fått ett ökat antal grenar och ta hänsyn till att 

ökningen gynnar de länder som är framgångsrika inom just de idrotterna. Det är ett ämne för 

framtida forskning.   
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5.4. Prognos för OS 2018 
Prognosen för OS 2018 är baserad på samband som skattas med hjälp av data från OS 2014. 

Prognosen för 2018 förutsätter således att sambanden mellan den beroende variabeln och de 

förklarande variablerna kommer att bestå lika vid OS 2018 som de var vid OS 2014, vilket är 

ett starkt antagande som påverkar prognosen. Exempelvis finns ett starkt samband mellan den 

förklarande variabeln ”värdnation” och responsvariabeln ”antal medaljer” i OS år 2014. År 

2014 var Ryssland värdnation för OS och vann hela 27 medaljer, vilket är mycket i 

förhållande till vad som är förväntat baserat på Rysslands nivå på resterande variabler. Det 

gör att variabeln ”värdnation” är en betydelsefull prediktor för antalet medaljer som länderna 

vann år 2014. Prognosen för OS 2018 förutsätter att sambandet mellan den förklarande 

variabeln ”värdnation” och den beroende variabeln ”antal medaljer” kommer att vara lika 

starkt i OS 2018 som det var år 2014. Det gör att det prognostiserade antalet medaljer som 

Sydkorea förväntas vinna på OS 2018 är så högt som 22 medaljer, vilket kan jämföras med år 

2014 då de vann 8 medaljer. Det återstår att se om Sydkorea får lika stor fördel av att vara 

värdnation för OS år 2018 som Ryssland fick år 2014 eller om det är ett orimligt antagande 

att sambanden ser likadana ut från år till år.   

 

Något som kommer att påverka resultatet i OS 2018 är tvisten kring Rysslands medverkan. 

Den 5 december 2017 beslutade Internationella Olympiska Kommittén att förbjuda Ryssland 

från att medverka i OS 2018 på grund av dopning (IOC Suspends Russian NOC and Creates 

a Path for Clean Individual Athletes to Compete in PyeongChang 2018 under the Olympic 

Flag 2017). Ryssland har överklagat beslutet och när denna rapport författas är det ännu 

oklart hur detta kommer att påverka utgången i OS 2018. Eftersom tvisten fortfarande är 

under utredning har ingen hänsyn tagits till denna skandal. Om beslutet kvarstår och 

Ryssland inte deltar i OS 2018 har det givetvis påverkan på antalet medaljer som länderna 

vinner i OS 2018, men det har inte någon påverkan på övriga resultat i rapporten. Slutsatserna 

kring hur en prediktionsmodell för OS-medaljer bör utformas, när det gäller förklarande 

variabler, korrigering för ökande antal grenar och huruvida en poissonregression eller negativ 

binomialregression bör användas, kvarstår oavsett hur tvisten kring Rysslands medverkan år 

2018 artar sig.  
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5.5. Begränsningar och framtida forskning 
I denna studie görs avgränsningar som har påverkan på resultatet och som är värda att belysa. 

En avgränsning är att det totala antalet medaljer som varje land vinner betraktas. Det vore 

intressant att undersöka om prognoserna blir bättre genom att studera varje gren för sig. En 

annan intressant aspekt är att undersöka om prognoserna blir bättre genom att studera varje 

valör för sig.   

 

En ytterligare avgränsning är att endast de 28 länder som vunnit någon medalj under de fyra 

senaste olympiska spelen inkluderas i studien. I och med detta görs antagandet att det endast 

är länder som har vunnit medalj vid de fyra föregående OS som kommer att vinna medalj 

igen. Det vore intressant att undersöka hur resultaten påverkas av att inkludera samtliga 

länder som deltar i vinter-OS.  

 

Utformningen av de förklarande variablerna kan också diskuteras. Det finns andra alternativ 

som skulle kunna övervägas, exempelvis att studera kvadrerade värden. Det finns även andra 

sätt att vikta variabeln ”andel medaljer i tidigare OS”. Möjligtvis finns det anledning att ge 

större vikt åt resultatet i föregående OS än OS två perioder tidigare. Dock är det inte 

nödvändigtvis så att det senaste OS-resultatet har störst inverkan på nuvarande resultat 

eftersom det finns en viss variation mellan olika OS. Denna rapport är begränsad i sin 

omfattning och det finns anledning att fortsatt utreda de förklarande variablernas utformning.  

 

I den data som används finns heteroskedasticitet, vilket är synligt i exempelvis Figur 3.2. I 

framtida arbete vore det intressant att utreda om prognoserna blir bättre om man tar hänsyn 

till heteroskedasticitet.  

 

För att utvärdera modellerna används tre utvärderingsmått: AIC, MAE och RMSD. För att 

ytterligare säkerställa resultaten hade det varit intressant att exempelvis testa skillnaderna i 

MAE med hjälp av Diebold-Mariano test. På grund av rapportens begränsade omfattning har 

det inte tagits i beaktning.  

 

I rapporten används data från OS 2010 för att skatta parametrar och resultatet från OS 2014 

används för att anpassa modellen. Problem med det förfarandet kan vara att det enbart tar 

hänsyn till hur sambanden mellan variablerna ser ut vid just OS 2014 och hur fördelningen av 

medaljerna var vid OS 2014. Sambandens styrka och medaljernas fördelning vid OS 2014 har 
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styrt utvärderingen av modellerna och har även påverkat prognosen för 2018 i stor 

utsträckning. Medaljernas fördelning ser olika ut vid olika OS (se Tabell 2.1). I framtida 

arbete vore det intressant att ta hänsyn att sambanden mellan variablerna och fördelningen av 

medaljerna kan se olika ut för olika OS, så att ett specifikt OS inte får avgörande påverkan på 

prognosen. Det vore intressant att väga in hur dessa samband såg ut vid tidigare OS för att få 

en mer genomsnittlig prognos som inte enbart baserar sig på sambanden från föregående OS.  

6. Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att undersöka olika metoder för att konstruera en prediktionsmodell som 

kan prognostisera antalet medaljer som de medaljvinnande länderna förväntas vinna i vinter-

OS. Syftet konkretiseras som fyra huvudsakliga frågeställningar, den första frågan var 

huruvida en utvidgad modell, som tar hänsyn till ekonomiska och idrottsrelaterade faktorer, 

gör en bättre prognos än en simpel modell. Att döma av de mått som använts för att utvärdera 

modellerna dras slutsatsen att den utvidgade modellen gör en bättre prognos än den simpla 

modellen. Den andra frågeställningen var om en modell som är skattad med 

poissonregression respektive negativ binomialregression gör bättre prognoser än en modell 

som är skattad med linjär regression. Trots att den beroende variabeln ”antal medaljer” är en 

diskret variabel lyckas inte de regressionsmodeller som är skattade med utgångspunkt i 

diskreta fördelningar göra bättre prognoser än en modell som är skattad med utgångspunkt i 

normalfördelningen. Slutsatsen är att en modell som är skattad med linjär regression gör 

bättre prognoser än en modell som är skattad med poissonregression respektive negativ 

binomialregression. Den tredje frågeställningen var huruvida prognoserna blir förbättrade när 

en korrigering, som är proportionerlig till ökningen i antal grenar, inkluderas. Slutsatsen är att 

prognoserna blir sämre när korrigeringen är inkluderad. Dock gör samtliga modeller 

exklusive korrigering prognoser som i genomsnitt underskattar antalet medaljer, vilket är ett 

tecken på att det är önskvärt att ta hänsyn till att antalet grenar ökar. Effekten av ökat antal 

grenar har dock inte fångats in på ett lämpligt sätt i korrigeringen. Angående resultatet i OS 

2018, som den fjärde frågan berör, dras slutsatsen att USA, Nederländerna, Kanada och 

Norge förväntas hamna i toppen, vilket de ofta gör i vintersportsammanhang. Det land som 

förväntas göra ett häpnadsväckande bra resultat är Sydkorea eftersom det förväntas vara en 

stor fördel att vara värdnation.   
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Bilaga A - Inkluderade förklarande variabler 
Andel medaljer vid föregående OS 
 
 

 
 
 

Figur A1. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och andelen medaljer vunna i OS 2002 och 2006. Andelen medaljer vunna i 
OS 2002 och 2006 beräknas enligt formeln (8).  
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BNP per capita 
 

 
 
 

Figur A2. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och den naturliga logaritmen av BNP per capita 2008.  

  

Antal hockeyligor 
 
 

 
 

Figur A3. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och antalet hockeyligor som landet deltar i.  
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Antal skridskobanor 
 

 
 

Figur A4. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och antalet fullånga skridskobanor (400 m) avsedda för hastighetsåkning i 
skridskor som landet har.  
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Bilaga B - Exkluderade förklarande variabler 
Population 
Givet att antalet atleter i världsklass är likformigt fördelat över världens population så bör 

länder med stor population ha fler professionella atleter och därmed vinna fler medaljer i OS 

(Bredtmann et al., 2016). Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan 

populationsstorlek och antal medaljer i sommar-OS, men när det gäller medaljer i vinter-OS 

finns det inget starkt samband med population. Johnson och Ali (2004) påpekar att resultaten 

i vinter-OS påverkas mer av andra saker än populationsstorlek, som till exempel ekonomiska 

faktorer och klimat. Genom att granska spridningsdiagrammen i Figur B1 och Figur B2 syns 

inget tydligt samband, vilket gör att variabeln ”population” exkluderas från analysen till 

fördel för andra variabler med starkare samband.  

 

 
 

Figur B1. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och populationsstorlek (miljoner).   
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Figur B2. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2014 och populationsstorlek (miljoner).   

 
 

Andel kvinnor i parlamentet 
Givet att länder som är mer jämställda skickar fler kvinnliga atleter till OS är det en rimlig 

hypotes att det finns ett positivt samband mellan jämställdhet och antal medaljer i OS. Ett sätt 

att mäta jämställdhet i länder är att betrakta andelen platser i parlamentet som innehas av 

kvinnor.  Spridningsdiagrammet över andelen platser i parlamentet som innehas av kvinnor 

gentemot antal medaljer i OS 2010 respektive 2014 ger dock inte bilden av något starkt 

samband (se Figur B3 och Figur B4). Därmed är variabeln ”andel kvinnor i parlamentet” 

utesluten från analysen. 
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Figur B3. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och andelen positioner i parlamentet som innehas av kvinnor (%).    
 
 
 

 
 

Figur B4. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2014 och andelen positioner i parlamentet som innehas av kvinnor (%).    
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Lycka 
Det finns bevis för att människor som får möjlighet att idrotta är lyckligare än människor som 

inte idrottar (t.ex. Huang och Humphreys, 2012). Därmed är det en rimlig hypotes att det 

finns ett positivt samband mellan lycka och antal vunna OS-medaljer, givet att länder där en 

stor del av befolkningen utövar idrottar kan skicka fler atleter till OS och dessutom är har en 

lyckligare befolkning. Nivån av lycka i olika länder mäts i World Value Survey. Där ställs 

frågan: ”Taking all things together, would you say you are…” på en fyrgradig likertskala från 

”very happy” till ”not at all happy”.  

 

Sambandet mellan antal medaljer i OS och andel respondenter som svarar att de är mycket 

lyckliga presenteras i Figur B5 och Figur B6. Figurerna visar inga tecken på något starkt 

samband mellan lycka och antal medaljer. Figur B7 och B8 visualiserar sambandet mellan 

OS-medaljer och andelen respondenter som har svarat antingen ”väldigt lycklig” eller 

”ganska lycklig”. Även de figurerna visar inga tecken på starkt samband. Därmed är 

variabeln ”lycka” exkluderad från prediktionsanalysen.  

 

 

 
 

Figur B5. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och andelen lyckliga medborgare. * Mycket lycklig definieras som andelen 
respondenter som har svarat ”very happy” i World Value Survey. 
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Figur B6. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2014 och andelen lyckliga medborgare. * Mycket lycklig definieras som andelen 
respondenter som har svarat ”very happy” i World Value Survey. 

 

 

 
 

Figur B7. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2010 och andelen lyckliga medborgare. * Lycklig definieras som andelen 
respondenter som har svarat ”quite happy” eller ”very happy” i World Value Survey. 
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Figur B8. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i 
OS 2014 och andelen lyckliga medborgare. * Lycklig definieras som andelen 
respondenter som har svarat ”quite happy” eller ”very happy” i World Value Survey. 

  
 

Medeltemperatur 
Alla länder har inte samma förutsättningar att utöva vintersporter eftersom alla länder inte har 

en lång vinter. Det finns bevis för att kalla länder presterar bättre i Vinter-OS (Johnson och 

Ali, 2004; Reiche, 2016, kap. 7). Sambandet mellan medeltemperatur och antal medaljer 

2010 respektive 2014 är starkt negativt (se Figur B9 och Figur B10), vilket pekar på att 

länder med lägre medeltemperatur får fler medaljer i vinter-OS.   
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Figur B9. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2010 och medeltemperatur i °C. 

 
 

 
 
Figur B10. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och medeltemperatur i °C. 
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Två regressionsmodeller har skattats och sedan använts för att prognostisera antalet vunna 

medaljer 2014. Den ena modellen är identisk med ekvationen (15) och den andra modellen 

innehåller en ytterligare förklarande variabel: medeltemperatur. Utvärdering av de två 

prediktionsmodellerna återfinns i Tabell B1. Genom att inkludera variabeln 

”medeltemperatur” i prediktionsmodellen blir prediktionen något bättre, eftersom MAE och 

RMSE är något lägre. Skillnaden är dock liten, vilket tyder på att variationen i 

medeltemperatur fångas in av de andra variablerna i modellen och att variabeln 

”medeltemperatur” inte bidrar till att göra prediktionen avsevärt mycket bättre. Värdet på 

AIC är lägre för den ordinarie utvidgade modellen (ekvation (15)). Detta antyder att risken 

för överanpassning ökar när variabeln medeltemperatur inkluderas i modellen. För att minska 

risken för överanpassning exkluderas variabeln ”medeltemperatur” från prediktionsmodellen.  

 
 
Tabell B1. Värden på mått för utvärdering av den utvidgade modellen som definieras i ekvation (15) 
samt en modell som innehåller samma variabler som modell (15) plus den förklarande variabeln 
medeltemperatur. Båda modellerna är skattade med linjär regression. Värdena avser prognoser för 
samtliga 28 medaljvinnande länder.  
 
Utvärderingsmått Utvidgad modell  Utvidgad modell med 

medeltemperatur 
AIC 71,59 72,28 
MAE 3,32 3,39 
RMSE 4,53 4,66 
 
 

Skidanläggningar 
 
För att ha förutsättningar för att utöva vintersporter behövs en kall vinter med snö och is. 

Men att ett land har kall vinter och snö är ingen garanti för att det går bra i vinter-OS. Det 

finns länder med kall vinter och mycket snö som aldrig har vunnit medalj i vinter-OS, 

exempelvis Kirgizistan och Tadjikistan. Det räcker inte att ha snö om det inte finns 

tillräckliga faciliteter för att utöva vinteridrotter (Andreff, 2013). En typ av facilitet som 

krävs för att utöva vinteridrott är alpina skidanläggningar. Sambandet mellan antal 

skidanläggningar och antal medaljer i vinter-OS år 2010 respektive 2014 är positivt (se Figur 

B11 och Figur B12), vilket indikerar att länder med många skidanläggningar vinner fler 

medaljer i vinter-OS.   
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Figur B11. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2010 och antalet skidanläggningar som landet har.  

 
 

 
 

 
Figur B12. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och antalet skidanläggningar som landet har. 

. 
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Två regressionsmodeller har skattats och sedan använts för att prognostisera antalet medaljer 

som länderna förväntas vinna i OS 2014. En av modellerna inkluderar den förklarande 

variabeln ”skidanläggningar” och en modell gör inte det. Utvärdering av de två modellerna 

återfinns i Tabell B2. Genom att inkludera variabeln ”skidanläggningar” förbättras 

prediktionen en aning, eftersom MAE är något lägre. Eftersom AIC är högre när variabeln 

”skidanläggningar” är inkluderad tyder det på risk för överanpassning. Eftersom populationen 

består ett begränsat antal observationer (28 stycken) finns det risk för överanpassning då ett 

stort antal parametrar skattas. För att minska risken för överanpassning exkluderas variabeln 

”skidanläggningar” från prediktionsmodellen. 
 
 
Tabell B2. Värden på mått för utvärdering av den utvidgade modell som definieras i ekvation (15) 
samt en modell som innehåller samma variabler som modell (15) plus den förklarande variabeln 
skidanläggningar. Båda modellerna är skattade med linjär regression. Värdena avser prognoser för 
samtliga 28 medaljvinnande länder.  
 
Utvärderingsmått Utvidgad modell Utvidgad modell med 

skidanläggningar 
AIC 71,59 72,91 
MAE 3,32 3,14 
RMSE 4,53 4,54 
 

Antal deltagare 
Det är tänkbart att länder som har många kvalificerade deltagare även har många duktiga 

atleter. Därmed är det rimligt att misstänka att antalet deltagare har ett samband med antalet 

vunna medaljer. Genom att studera spridningsdiagram för antal deltagare 2010 respektive 

2014 gentemot antal medaljer 2010 respektive 2014 konstateras att sambandet är starkt 

positivt (se Figur B13 och Figur B14).  

 

Genom att inkludera den förklarande variabeln ”antal deltagare” i modellen förbättras 

prediktionen en aning, eftersom MAE och RMSE är något lägre (se Tabell B3). Eftersom 

värdet på AIC är högre när variabeln ”antal deltagare” är inkluderad finns det dock risk för 

överanpassning. För att minska risken för överanpassning exkluderas variabeln ”antal 

deltagare” från analysen. 
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Figur B13. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2010 och antalet deltagande atleter som landet hade i OS 2010. 

 
 

 
 

Figur B14. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och antalet deltagande atleter som landet hade i OS 2014. 
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Tabell B3. Värden på mått för utvärdering av den utvidgade modell som definieras i ekvation (15) 
samt en modell som innehåller samma variabler som modell (15) plus den förklarande variabeln antal 
deltagare. Båda modellerna är skattade med linjär regression. Värdena avser prognoser för samtliga 
28 medaljvinnande länder. 
 
Utvärderingsmått Utvidgad modell  Utvidgad modell med antal 

deltagare 
AIC 71,59 73,53 
MAE 3,32 3,18 
RMSE 4,53 4,43 
 

Medlem i idrottsorganisation  
Det är tänkbart att länder där en stor andel av befolkningen är medlem i en idrottsorganisation 

även har många idrottare och förutsättningar att ha många kvalificerade atleter i OS. I World 

Value Survey undersöks hur stor andel av befolkningen som är aktiva i en 

idrottsorganisation. Spridningsdiagrammet över andelen som är aktiv i en idrottsorganisation 

gentemot antal medaljer i OS 2010 respektive 2014 antyder dock inget tydligt samband (se 

Figur B15 och Figur B16). På grund av svagt samband har variabeln ”medlem i 

idrottsorganisation” uteslutits från prediktionsmodellen.  

 

 
 
Figur B15. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 2010 och 
andelen respondenter i World Value Survey som uppgett att de är en aktiv medlem i en 
idrottsorganisation.  
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Figur B16. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och andelen respondenter i World Value Survey som uppgett att de är en aktiv 
medlem i en idrottsorganisation. 

 
 

Världscuptävlingar i längdskidor på hemmaplan 
Om ett land har världscuptävlingar i vintersporter på hemmaplan kan det vara ett tecken på 

att landet har tradition av att utöva vinteridrotter. Därmed är det tänkbart att länder som 

anordnar världscuptävlingar i längdskidor har tradition av att åka längdskidor. Längdskidor 

utgjorde inte mindre än 12 procent av medaljerna i vinter-OS 2014. Därmed skulle man 

kunna tänka sig att länder som har tradition av att utöva längdskidor även vinner många 

medaljer. Spridningsdiagrammet över sambandet mellan antal världscuptävlingar i 

längdskidor som länder anordnar och antal medaljer 2010 respektive 2014 visar inte tecken 

på något starkt samband (se Figur B17 och Figur B18). Därför är variabeln 

”världscuptävlingar i längdskidor på hemmaplan” inte inkluderad i prediktionsmodellen.   
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Figur B17. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2010 och antalet världscuptävlingar i längdskidor på hemmaplan säsongen 
2009/2010.  
 
 

 
 
Figur B18. Spridningsdiagram över sambandet mellan antalet medaljer vunna i OS 
2014 och antalet världscuptävlingar i längdskidor på hemmaplan säsongen 
2013/2014. 
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Bilaga C - Prognos OS 2014  
 
Tabell C1. Prognostiserade värden för antalet medaljer som länderna förväntas vinna i OS 2014. 
”Simpel” står för simpel modell och ”Linjär” står för utvidgad modell som är skattad med hjälp av 
linjär regression. ”Pred.” representerar det prognostiserade värdet på antalet medaljer som respektive 
land förväntas vinna och baserat på respektive modell. ”Diff.” representerar differensen mellan det 
prognostiserade värdet och det verkliga värdet 
 
Land 
 

Verkligt 
resultat 

Simpel 
 

Simpel inkl. 
korr. 

Linjär 
 

Linjär inkl. 
korr. 

  Pred. Diff. Pred. Diff. Pred. Diff. Pred. 
 
Diff. 

USA 28 36 8 41 13 31 3 34 6 
Ryssland 27 15 12 17 10 20 7 23 4 
Norge 26 23 3 26 0 18 8 21 5 
Kanada 25 26 1 29 4 27 2 31 6 
Nederländerna 24 8 16 9 15 10 14 11 13 
Tyskland 19 30 11 33 14 27 8 31 12 
Österrike 17 16 1 18 1 17 0 19 2 
Frankrike 15 11 4 13 2 9 6 11 4 
Sverige 15 11 4 13 2 13 2 15 0 
Schweiz 11 9 2 10 1 10 1 12 1 
China 9 11 2 13 4 12 3 14 5 
Italien 8 5 3 6 2 8 0 9 1 
Japan 8 5 3 6 2 3 5 4 4 
Slovenien 8 3 5 4 4 1 7 1 7 
Sydkorea 8 14 6 16 8 11 3 13 5 
Tjeckien 8 6 2 7 1 5 3 6 2 
Polen 6 6 0 7 1 4 2 4 2 
Vitryssland 6 3 3 4 2 3 3 3 3 
Finland 5 5 0 6 1 8 3 9 4 
Lettland 5 2 3 3 2 2 3 3 2 
Storbritannien 4 1 3 2 2 3 1 4 0 
Australien 3 3 0 4 1 3 0 3 0 
Ukraina 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kazakstan 1 1 0 2 1 2 1 2 1 
Kroatien 1 3 2 4 3 3 2 3 2 
Slovakien 1 3 2 4 3 3 2 3 2 
Bulgarien 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Estland 0 1 1 2 2 2 2 2 2 
Summa 290 259 99 301 103 257 93 293 97 
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Tabell C2. Prognostiserade värden för antalet medaljer som länderna förväntas vinna i OS 2014. 
”NB” står för utvidgad modell som är skattad med hjälp av negativ binomial regression och ”Poisson” 
står för utvidgad modell som är skattad med hjälp av poissonregression. ”Pred.” representerar det 
prognostiserade värdet på antalet medaljer som respektive land förväntas vinna och baserat på 
respektive modell. ”Diff.” representerar differensen mellan det prognostiserade värdet och det 
verkliga värdet 
 
Land 
 

Verkligt 
resultat 

NB 
 

NB inkl. korr. 
 

Poisson 
 

Poisson inkl. 
korr. 

  Pred. Diff. Pred. Diff. Pred. Diff. Pred. 
 
Diff. 

USA 28 41 13 47 19 36 8 40 12 
Ryssland 27 16 11 17 10 15 12 17 10 
Norge 26 22 4 25 1 17 9 19 7 
Kanada 25 30 5 34 9 28 3 32 7 
Nederländerna 24 15 9 17 7 11 13 12 12 
Tyskland 19 37 18 41 22 30 11 33 14 
Österrike 17 12 5 14 3 12 5 13 4 
Frankrike 15 6 9 7 8 7 8 7 8 
Sverige 15 10 5 11 4 9 6 11 4 
Schweiz 11 8 3 9 2 8 3 9 2 
China 9 9 0 10 1 9 0 10 1 
Italien 8 6 2 6 2 6 2 7 1 
Japan 8 5 3 5 3 5 3 5 3 
Slovenien 8 3 5 3 5 3 5 4 4 
Sydkorea 8 8 0 9 1 8 0 9 1 
Tjeckien 8 4 4 4 4 4 4 5 3 
Polen 6 3 3 3 3 4 2 4 2 
Vitryssland 6 3 3 3 3 3 3 4 2 
Finland 5 5 0 6 1 6 1 7 2 
Lettland 5 3 2 3 2 3 2 4 1 
Storbritannien 4 4 0 4 0 4 0 5 1 
Australien 3 4 1 5 2 4 1 5 2 
Ukraina 2 2 0 2 0 2 0 3 1 
Kazakstan 1 3 2 3 2 3 2 4 3 
Kroatien 1 3 2 3 2 3 2 4 3 
Slovakien 1 3 2 3 2 4 3 4 3 
Bulgarien 0 2 2 2 2 3 3 3 3 
Estland 0 3 3 3 3 3 3 4 4 
Summa 290 270 116 299 123 250 114 284 120 
 


