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Sammanfattning 

Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta 

försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar 

är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste 

åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för 

att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på att 

varje lag får en rating för hur bra man är på hemma- respektive bortaplan. Som en utveckling av den 

ursprungliga Pi-rating modellen används det i detta arbete tre olika modeller för att prediktera 

lagens framtida rating. Modellerna som används är enkelt glidande medelvärde, enkel exponentiell 

utjämning och en ARIMA-modell. En lösning på hur nya lag som inte spelade i ligan föregående år ska 

behandlas föreslås också. Avslutningsvis diskuteras olika investeringsmetoder som kan användas för 

att använda resultat från modellerna på marknaden för vadslagning. 

Resultatet visar att en spelstrategi som utnyttjat Kellys formel ger störst avkastning för 

kalibreringsdatat. När denna strategi används på matcher utanför kalibreringsåren visar resultatet på 

en mycket låg vinst och framför allt att vinsten under lång tid är negativ, vilket från en 

investeringssyn inte är något man önskar. Sammanfattningsvis är denna metod inte i sig själv 

tillräckligt bra för att ge en säker avkastning men är en bra grund som kan byggas ut för att ta hänsyn 

till fler faktorer och då ge möjlighet till stabilare och mer långsiktiga vinster. 

 

 

 

  



Abstract 

To predict a soccer game in advance is something that has been done by most people. If the 

prediction is the result of an advanced mathematical formula or just ha pure guess done on your 

favorite team is very different. Since the computer power in recent years has greatly improved the 

number of mathematical approaches has increased and it is especially the computational heavy 

models that have increased in number. In this thesis the Pi-rating system is used it gives each team a 

home and away rating that describe how good/bad they are compared to the average competing 

team. As an extension of the original Pi-rating model, in this thesis time series analysis is used to 

predict future values of the teams rating, three different methods are tested and they are simple 

moving average, simple exponential smoothing and an ARIMA-model. A solution to how new teams 

that did not play in the league last year should be handled is also suggested. Finally a breath 

discussion and test of different investment methods that can be applied on the final model to be 

used on the sport betting market. 

The results show that the greatest returns on the calibration data is achieved when Kelly’s formula is 

used as an investment method on an ARIMA(0,1,1)-model, but when this strategy is used outside 

calibration data, the result shows a very low profit and the method  fails to give a stable long term 

return, which from an investment point of view is not desirable. The conclusion is that this method is 

not in itself good enough to provide a safe return but is a good foundation that can be expanded to 

take more factors into account, and then hopefully give bigger and more stable winnings. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fotboll är en av de största, om inte den allra största sporten välden över. Att försöka förutsäga hur 

nästa match kommer att sluta görs såväl av arbetskollegor i fikarummet, som av professionella 

investerare som försöker tjäna pengar på det. Många skulle inte anse att spel på sport är en 

investering utan mer en chansning, men är det verkligen så stor skillnad? Vet man exempelvis att 

man kommer få en vinst om man placerar pengar i aktier? Nej det kan man inte, så likheterna mellan 

aktier och spel på sport är mer lika än vad många tror. 

Det vanligaste att spela på är hemmavinst, oavgjort eller bortavinst även kallat 1-X-2. Andra populära 

spel brukar vara att gissa slutresultatet eller det totala antalet mål som båda lagen gör tillsammans. 

Numera går det att spela på nästa vad som helst i en match, allt från vem som gör sista målet till hur 

många frisparkar en spelare kommer att få emot sig. 

Det finns tre sätt som man kan använda sig av för att försöka förutsäga hur en match ska sluta. Det 

första är att man tittar på lagens uppställning och bildar sig en känsla av hur matchen kommer att 

sluta, den andra är att man enbart använder tidigare resultat och prestationer och försöker förutsäga 

matchen och den tredje är att använda sig av en kombination av båda. Alla metoder har sina för och 

nackdelar men i detta arbete kommer enbart historiska matchresultat att användas för att prediktera 

framtida matchresultat. 

Att försöka bestämma styrkan hos ett lag relativt sitt motstånd innan matchen startar är förmodligen 

det viktigaste för att kunna göra en bra förutsägelse av matchresultatet. Att bara titta på hur lagen 

ligger till i serietabellen räcker inte för att säga vilket lag som kommer att vinna. Detta för att tabellen 

kommer vara biased ända fram tills säsongen är slut och alla lag har mött varandra både hemma och 

borta. Ojämnheterna i tabellen kommer vara extra stort i börja av säsongen då alla lag inte ens har 

mötts en gång och har man fått möta motståndare som i slutet av säsongen slutar i botten av 

serietabell kan tabellresultatet att vara en överskattning av lagets styrka och vice versa om man fått 

möta de bästa lagen i sina inledande matcher. Slut placeringen i tabellen visar bara lagets 

medelstyrka över säsongen, inte lagets styrka i varje tidssteg.  

1.2 Tidigare arbeten 
Det finns flertalet artiklar som beskriver olika sätt på hur man kan använda historiskt data för att 

försöka ta fram ett lags styrka. En av de simplare metoderna (Buchdahl 2003) är att använda ett lags 

senaste 6 matcher och räkna målskillnad (gjorda mål minus insläppta mål) och sedan jämföra detta 

tal med motståndarens tal, för att få fram vilket lag som förväntas vara det bättre. En av de största 

bristerna med denna modell är att den blandar ett lags hemmastyrka med dess bortastyrka samt att 

lagets anfall blandas med försvar. En något mer avancerad modell för att förutsäga en match är att 

använda sig av en dubbel Poissonmodell (Maher 1982) (Dixon och Coles 1997), denna har sedan 

vidareutvecklats för att även ta hänsyn till slumpen (Rue och Salvesen 2000). Det finns även studier 

gjorda där man istället för en dubbel Poissonfördelning har använt sig av en bivariat 

Poissonfördelning, både utan stokastisk del (Karlis och Ntzoufras 2003) (Goddard 2005) och med en 

stokastisk del (Koopman och Lit 2013). Alla dessa modeller beräknar ett lags styrka utifrån tidigare 

matcher men ingen tar hänsyn till vilka lag man spelat mot, t.ex. så räknas en 5-0 seger mot 

bottenlaget lika högt som en 5-0 seger mot de regerande mästarna. För att ta med sådana faktorer i 
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en modell måste ett ratingsystem användas och antalet studier som gjorts inom det området är 

betydligt färre (Knorr-Held 2000) (Constantinou och Fenton 2013). Detta arbete utgår ifrån pi-rating 

systemet (Constantinou och Fenton 2013) men istället för att anta att ett lags föregående rating helt 

representerar hur laget förväntas prestera i nästa match har olika modeller för att möjligen få en 

bättre prediktion av hur laget förväntas prestera i nästa match testats. Modellerna presenteras i 

avsnitt 2.3 och 2.4. Även en lösning på hur man behandlar nya lag i ligan föreslås. 

Gemensamt för ett flertal tidigare studier är den så kallade 1%-metoden, där man tar fram en 

sannolikhet för hemmavinst, oavgjort, respektive bortavinst för varje match, (Buchdahl 2003) (Dixon 

och Coles 1997) och (Rue och Salvesen 2000). För att avgöra hur bra denna förutsägelse är har man 

jämfört den med vad spelbolagen har erbjudit för odds på samma match och om något utfall har fått 

bättre odds än vad man enligt sin modell borde få, investeras     av sitt kapital på det utfallet. Har 

man då slutat med mer pengar än vad man börjat med har man visat att det är en vinstgivande 

modell. Detta är en väldigt rättvis metod för att jämföra olika modeller, men är nödvändigtvis inte 

den bästa för att maximera avkastningen. Därför utvärderas detta arbete både med den vanliga 1%-

metoden men också med Kellys formel (Buchdahl 2003) som används inom ekonomi för att 

maximera förväntad avkastning. 

1.3 Begränsningar 
För att begränsa arbetet tas endast en modell för engelsk Premier League fram. Det är den högsta 

ligan i England och en av de absolut största i världen, sett till åskådarantal. Men metoden kan 

användas på alla ligor och sporter där lag möter varandra i ett seriesystem. 
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2 Teori 

2.1 Rating systemet 
Pi-rating systemet (Constantinou och Fenton 2013) som används i detta arbete bygger på att varje 

lag har en rating för hur bra man har presterat på hemmaplan och en rating för hur bra man har 

presterat på bortaplan. Med uttrycket ”hur bra man presterar” menas hur bra man presterar 

gentemot de andra lagen i samma liga. Initialt startar alla lagen med en hemma och borta rating på 

 , vilket betyder att inget lag anses vara bättre än något annat varken på hemma- eller bortaplan. 

Genom att använda skilda rating värden för hemma respektive bortaplan fångar man den allmänt 

kända egenskapen att det är fördelaktigt att spela på hemmaplan (Poulter 2009). 

Att matcher som spelats mer nyligt har större inverkan på lagets nuvarande förväntade 

prestationsförmåga känns väldigt logiskt bland annat för att lagen byter spelare mellan olika 

säsonger och spelare blir skadade. Alla dessa faktorer påverkar hur ett lag presterar.  Det skulle 

därför vara fel att säga att alla historiska matcher har lika stor betydelse för hur ett lag förväntas 

prestera i nästa match. För att ta med detta används en parameter   som avgör i vilken utsträckning 

som den senaste matchen kommer att påverka den gamla informationen om ett lags rating för såväl 

hemma- som bortamatch. Då   är en procentsats av hur mycket den senaste matchen kommer att 

påverka lagets hemma- respektive bortarating kommer den att ha ett värde mellan   och  00. 

Även en parameter   används och dess syfte är att avgöra hur mycket av ett lags prestationer på 

bortaplan förväntas påverka laget hemmarating respektive ett lags hemmaprestation påverkar lagets 

bortarating. Alltså om ett lag presterat bra på hemmaplan kommer dels deras hemmarating att gå 

upp men också till viss andel deras bortarating. Precis som   är   en procentsats och kommer då att 

alltid anta ett värde mellan   och    . 

2.1.1 Prediktera måldifferens 

Måldifferensen mellan två lag i en match predikteras med hur många mål hemmalaget förväntas 

vinna med (på hemmaplan),    , mot en medelmotståndare respektive hur många mål bortalaget 

förväntas vinna med (på bortaplan),    , mot en medelmotståndare. Med medelmotståndare menas 

ett lag som har en hemmarating och en bortarating som är noll, vilket är medelvärdet av alla lagens 

rating.  Därefter tas skillnaden av dessa två tal för att avgöra vad måldifferensen,    mellan lagen 

förväntas bli. 

            

där     och     beräknas genom: 

     
     
     

     
     

     

 

och där     är lag  :s hemmarating,     är lag  :s bortarating, b och c är konstanter som kan väljas 

för att funktionerna ska få önskade egenskaper. Skulle      vara negativ ändras tecknet så att även 

måldifferensen,      är negativ. Samma sak gäller för     och    . 
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Genom att använda denna definition av måldifferens, motsvarar ett positivt värde på    att 

hemmalaget,  , förväntas vinna med angivet antal mål och ett negativt tal att bortalaget,  , 

förväntas vinna med angivet antal mål. 

2.1.2 Fel i predikterat värde 

Prediktionsfel är avståndet mellan predikterad måldifferens och den sanna måldifferensen där den 

sanna måldifferensen,  , beräknas med: 

         

där   är antalet mål hemmalaget,  , har gjort mot bortalaget,    och   är antalet mål bortalaget 

gjort i samma match. Prediktonsfelet,    beräknas då som: 

                                                                                            

Eftersom en vinst med 5-0 inte ger mer poäng än en vinst med 1-0 kommer lag med stor ledning att 

fokusera mer på att vinna matchen än att öka sin ledning. Självklart är en ökad ledning ett väldig bra 

sätt att förbättra sina chanser till att vinna matchen men genom att försöka göra fler mål ökar man 

också risken att motståndarna gör mål, vilket man vill undvika. Exakt hur detta påverkar resultatet 

finns det inga studier på och i detta arbete används samma metod som i (Constantinou och Fenton 

2013). Metoden går ut på att införa en funktion som viktar prediktionsfelet så att påverkan på 

ratingen av matcher med stort prediktionsfel skalas ner. Skalningsfunktionen,     , definieras som: 

                  

där b och c är samma konstanter som i 2.1.1 och enligt (Constantinou och Fenton 2013) används 

värdena      och     för att få önskade egenskaper. 

För att avgöra hemmalagets skalningsfunktion,        respektive bortalagets skalningsfunktion, 

       används: 

       
         

      
                 

      
  

       
         

      
                 

       
  

2.1.3 Uppdatera rating av ratingsystemet 

När hemmalaget,  , har spelat klart en match mot bortalaget,  , ska båda lagens hemma- respektive 

bortarating uppdateras. Hemmalagets hemma- respektive bortarating uppdateras enligt::           . 

          
 
      

          
 
         

och motsvarande för bortalaget: 

          
 
      

          
 
         

Eftersom       och       är lika men med motsatt tecken kan man se det som att det ena laget tar 

ratingpoäng av det andra laget vilket medföra att summan av alla lags hemma- respektive 

bortarating alltid kommer att vara  . 
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2.1.4 Lag som lämnar/tillkommer i ligan 

Vid slutet av varje säsong flyttas de tre lagen som har tagit minst poäng ner till Championship som är 

den näst högsta ligan i England och de tre lagen från Championship flyttas upp till Premier League. 

När ett lag flyttas upp från Championship får de en initial hemma- och bortarating som motsvarar ett 

medelvärde av respektive rating för de lag som lämnar ligan. 

            
                              
  
    

 
 

            
                              
  
    

 
  

Genom att de nya lagen får ett medelvärde av de tidigare lags rating istället för att starta om på   

följer att summan av alla lags hemma respektive bortarating alltid kommer vara 0 vilket medför att 

man direkt kan avgöra att ett lag som har positiv rating förväntas prestera bättre än 

medelmotståndet. Det medför också att man får en mer korrekt skattning på hur nya lag kommer att 

prestera, eftersom nya lag förväntas hamna i den nedre delen av tabellen året efter de flyttats upp.  

2.2 Optimering av   och   
Det par av inlärningsparametrar   och   som bäst förklarar datamaterialet är det par som har minst 

medelvärde av kvadratfelet,    (1). Felet för matcherna i de fyra första säsongerna tas bort då dessa 

matcher används för att låta ratingvärdena nå en stabil nivå, härefter definierat som 

inbränningsperiod. Medelfelet beräknas då enbart på de efterföljande tio säsongerna, totalt 3800 

matcher, och detta data definieras som testdata. För att inte behöva testa alla kombinationer av 

parametrar skapas ett 2-dimensionellt nät med parametrar för alla par (   ) där 

                  och                  . Detta resulterar i 121 par av parametrar. För varje 

par av parametrar beräknas    med följande algoritm: 

1. Sätt alla lags hemma- respektive bortarating till   och sätt nuvarande match till,    . 

2. Prediktera måldifferensen mellan hemmalaget   och bortalaget   i match nummer  . 

3. Beräknar  ,       och      . 

4. Uppdatera båda lagens hemma- respektive bortarating,                         

5. Om match   är sista matchen för säsongen flyttas ratingen för de tre lagen som lämnar ligan 

över till de tre nya lagen. 

6. Beräkna   
 , vilket är kvadratfelet för modellen fram till och med match  . 

7. Om det inte är sista matchen i testdatat (match nr.5320), öka   till       och starta om på 

steg 2. 

8. Beräkna     som medelvärdet av      
         

 , det vill säga alla    värden för testdatat. 

Därefter skapas 11x11 nya par av (   ) men med en tiondel av tidigare storlek och med den punkt 

som har lägst      värde av den föregående simuleringen som centrum. Skulle något värde hamna 

utanför [0,1] sätts den tillbaka till 0 respektive 1. Detta upprepas tills det absoluta felet mellan 

föregående punkt,     
 , och den nya,     

 , är mindre än     , där absolutfelet beräknas genom: 

           
      

      
  

     
   

För att minska risken att stanna på ett lokalt minimum väljs att istället för att enbart välja den punkt 

som har lägst      värde för nästa sökning väljs de 10 punkterna som har lägst värde och således 

skapas nya kombinationer av par av parametrar i varje steg. När det bästa paret av parametrarna   
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och   har hittats sparas dessa tillsammans med lagens hemma- respektive bortarating beräknade 

med de optimerade parametrarna. När ett lag lämnar ligan för att senare återkomma delas lagets 

serie med ratingvärden in i en ny serie för varje gång laget återkommer. Detta eftersom att ett lag 

som inte var i ligan ifjol kommer att ärva ratingen av de lagen som lämnade ligan föregående säsong 

och detta skulle medföra ett hopp i serien med ratingvärden om serien lades ihop.  

2.3 Enkla prediktionsmodeller 
Eftersom det är väldigt svårt att prediktera den sanna måldifferensen i en match kommer ett lags 

rating att ändras efter varje match som spelats. För att försöka stabilisera ett lags rating används 

olika modeller för att jämna ut denna. Dessa modeller som beskrivs i 2.3.1, 2.3.2 och 2.4 är relativt 

enkla att implementera och kräver ingen större datorkraft. För att avgöra vilken av modellerna som 

är bäst används ”mean square error” som förklaras i avsnitt 2.3.3. Dessa modeller används på 

hemmarating respektive bortarating för alla lag. Låt      vara en serie med ratingvärden vid 

tidpunkterna          där   är det sista observerade ratingvärdet för tidsserien. Det predikterade 

värdet för nästa match vid tiden     skrivs som     
 . 

2.3.1 Enkelt glidande medelvärde 

Skatta värdet     
  med medelvärdet av de   senaste observerade ratingvärdena, där   är ett positivt 

heltal. 

    
  

 

 
      

   

   

  

Ett högre   medför att serien med skattade värden får mindre varians eftersom den inte reagerar lika 

kraftigt på förändringar. Metoden kan inte skatta     
  när     då det inte existerar nog många 

punkter för valt medelvärde. 

2.3.2 Enkel exponentiell utjämning 

Till skillnad från enkelt glidande medelvärde använder man sig vid exponentiell utjämning av alla 

tidigare observationer där vikten av tidigare observationer avtar exponentiellt med en konstant 

     . Högre   innebär mer vikt på senare observationer. 

    
              

   

där   
    . Med denna metod kan     

  alltid bestämmas även för mycket korta tidsserier. 

2.3.3 Mean square error (MSE) 

Mean square error är ett mått på skillnaden mellan predikterade värden och sanna värden. Ett lågt 

    betyder att modellen som användes för att prediktera är relativt nära de sanna värdena.  

    
 

 
         

 
 

   

  

där      är det predikterade värdet och    är det sanna observerade värdet          . 

2.4 Tidsseriemodeller 
För att förklara hur en ARIMA-modell fungerar förklaras först vad en ARMA-modell är (i avsnitt 2.4.1) 

och i avsnitt 2.4.2 förklaras skillnaden mellan ARMA och ARIMA. Avsnitt 2.4.3, 2.4.4 och 2.4.5 

beskriver hur parametrarna i ARIMA-modellen skattas. Därefter beskrivs hur man predikterar med en 

ARIMA-modell (i avsnitt 2.4.6) och slutligen i avsnitt 2.4.7 ges ett mått för att beräkna felet ARIMA-
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modellen ger. Ekvationerna i samtliga underavsnitt i avsnitt 2.4 följer beteckningarna ur (Brockwell 

och Davis 2002). 

2.4.1 Autoregressive Moving Average (ARMA) 

     är en kombination av en autoregressive- (  ) och en moving average modell (  ).      

använder sig av två parametrar, parametern   för att bestämma ordningen av AR-termer och 

parametern   för ordningen av MA-termer, där ordning av termer innebär hur många tidssteg bakåt i 

tiden som ska används för att skatta serien vid tiden t. En      -modell definieras som: 

          

 

   

                          

där         är konstanter,   är ett icke-negativt heltal och      är en okorrelerad serie slumptal 

med medelvärde noll och konstant standardavvikelse (även kallat vitt brus). 

En      -modell definieras som: 

                  

 

   

                     

där        är konstanter och   är ett icke-negativt heltal. 

ARMA modellen definieras som en kombination av AR och MA, det vill säga: 

                     

 

   

 

   

  

För att man ska kunna ampassa en          -modell till en tidsserie      krävs det att tidsserien är 

stationär. För att detta ska gälla krävs att: 

i.       är oberoende av t. 

ii.               är oberoende av   för varje  . 

2.4.2 Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

En       är en generalisering av en     -modell och används när en tidsserie inte är stationär. 

För att ta hand om en icke-stationär tidsserie införs ett initialt differentieringssteg och därav den 

extra parametern i modellen (integrated) jämfört med     . Modellen skrivs som              

där   och   är samma som i     -modellen och  :et är ett icke-negativ heltal som avgör hur många 

gånger tidsserien måste differentieras för att vara stationär. Definitionen är att tidsserien      är en 

             process om: 

              

är en kausal           process.   är en backward shift oprerator definierad som:  

  
    
  

  

En           process är kausal om det existerar konstanter      så att      
 
      och 

          

 

   

            

 En              kan med hjälp av backward shift opreratorn skrivas om som: 
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2.4.3 Autokorrelationsfunktion (ACF) och Partiell  autokorrelationsfunktion (PACF)  

ACF är korrelationen av tidsserien med sig själv men med en förskjutning. Denna förskjutning kallas 

lagg och korrelationen för en tidsserie vid lagg 1 beräknas genom att ta korrelationen mellan 

tidsserien      och serien       . För att underlätta skrivandet definieras först 

autokovariansfunktionen (ACVF) för en stationär tidsserie      vid lagg   som: 

                                                                                       

Detta ger att ACF:en definieras  som: 

      
     

     
                                                                             

För att avgör hur många MA- respektive AR-processer som är lämpligt att använda för att beskriva 

tidsserien skapas ett 95%-igt konfidensintervall för  , med antagandet att det är normalfördelat med 

varians 1.  -värdet som används i MA-processen fås av det högsta   från (2) som resulterar i ett 

värde utanför konfidensintervallet. På samma sätt tas p-värdet för AR-processen fram men där 

används istället PACF, som är partiella autokorrelationen och skrivs som: 

        

                 

där     är den sista elementet i vectorn: 

     
       

där                 
  och                       . 

För att ta fram vilken ARMA-modell som bäst förklarar tidsserien beräknas AICc värdet (se avsnitt 

2.4.7) för alla ARMA        där                     . Det par av parametrar som ger lägst AICc-

värde används.  

2.4.4 Yule-Walker 

I en ren   -modell, vilket är samma sak som en          , används Yule-Walkers ekvation för att 

skatta konstanterna                : 

      
       

där                     
 
där       skattas med (1),       skattas med (2) och korrelationsmatrisen 

   beräknas med: 

               

2.4.5 Hanna-Rissanen 

För att bestämma konstanterna   och   i en     -modell där både   och   är större än noll 

används Hanna-Rissanen algoritmen som består av två steg: 

i. En      -modell (där            ) anpassas till tidsserien      genom en Yule-Walker 

skattning. Om              
 
 är vektorn av skattade koefficienter så beräknas de skattade 

residualerna genom: 
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ii. För att skatta vektorn med parametrar,            används linjär minsta kvadratmetods 

regression av    på                                        , det vill säga man 

minimerar: 

                                            
 

 

       

  

med avseende på  . Detta ger Hanna-Rissanen skattningen 

                

där                 
 
och   är en         x       matris 

  

 
 
 
 
 
    

      

 
    

      

    

 
    

   
  
  
  

        

        

 
    

     

       

 
     

       

     

 
     

   
   
  
  

     

     

 
      

 
 
 
 

  

Brusets varians skattas med: 

    
  

     

     
  

 

2.4.6 Prediktion 

Prediktionen av   vid tiden   betecknas    och för att bestämma denna används olika metoder 

beroende på om det är en      - eller en     -modell. De två olika metoderna bygger på 

varandra där       är den mer avancerade metoden. För mer förklaring och ekvationer se 

(Brockwell och Davis 2002). 

2.4.7 AICc 

AICc står för Akaike information criterion correction och är ett mått för att avgöra vilka värden på    

och   som ska användas i en          -modell för att modellen bäst ska representera tidsserien. 

Man ska välja        och    för att minimera: 

                 
        

 
  

         

       
  

där         
        

 
  är likelihooden för en     -process under antagande om normalfördelade 

slumpfel och beräknas genom: 

         
 

               
     

 

   
 

        
 

    

 

   

   

där    skattas med: 

    
        

 
  

och  

   
             

  
  

 



10 
 

 

2.5 Skattning av hemmavinst, oavgjort respektive bortavinst 
Det finns tre utfall för hur en match kan sluta. Dessa är hemmavinst, oavgjort eller bortavinst. För att 

skatta sannolikheten för respektive utfall när två lag spelar mot varandra används ”thin plate spline” 

(TPS) som bygger på att räkna antalet historiska matcher som slutat med respektive resultat när 

hemmalaget med predikterad rating,       
 möter ett lag med predikterad bortarating       

 . För att 

få fler observationer i varje par av predikterade ratingvärden omvandlas ratingvärderna till 

rankingvärden enligt avsnitt 2.5.1. Det är sedan dessa värden som används för att bestämma TPS i 

avsnitt 2.5.2 

2.5.1 Rating till ranking 

Ratingvärderna är beräknade med en noggrannhet av över 10 decimaler vilket gör det väldigt 

osannolikt att flera par av ratingvärden,        
        

  , ska ha inträffat. Detta medför att 

skattningen av sannolikheten för varje utfall inte bör beräknas genom att räkna förekomsten för 

respektive utfall. För att få tillräckligt många observationer i varje par av skattade grupper omvandlas 

istället ratingvärderna till rankingvärden. Detta görs med intervall av     och beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1: En beskrivning av hur ett ratingvärde,  , omklassificeras till rankingvärde.            
                   

  

                                
                                     

 

2.5.2 Thin Plate Spline (TPS) 

Istället för att skatta fördelningen för respektive utfall direkt från föregående matchers rank används 

TPS. Detta gör det möjligt att vikta varje par av rankingvärden så att det par som har flest 

observationer och därför antas ge en mer korrekt sannolikhet för respektive resultat får högre vikt. 

Par som har få observationer och därmed där med är mer osäkra får lägre vikt. För utförlig förklaring 

och exakta ekvationer se (Wahba 1990). 

2.6 Spelstrategier 
Här ges tre alternativ till hur mycket man ska investera i varje spel. När sannolikheten för 

hemmavinst, oavgjort samt bortavinst har skattats jämförs detta med det odds som spelbolaget 

erbjuder. För att avgöra hur mycket värde det är i varje utfall används Kellys formel som förklaras i 

2.6.1, där    . Det utfall som har högst positivt   för varje match investeras det i.   och   förklaras 

i avsnitt 2.6.1. Alla tre investeringsmetoderna och exempel går att finna i (Buchdahl 2003). 

2.6.1 Kellys formel 

Kellys formel används inom ekonomi för att avgöra hur många procent av ett kapital som ska 

investeras för att maximera avkastningen.   avgör hur mycket värde det finns i ett speciellt utfall av 

matchen och med värde menas hur mycket fördel spelbolaget erbjuder jämfört med den skattade 

sannolikheten för utfallet. Ett positivt värde på   indikerar att det finns värde i utfallet och ett 

negativt värde innebär att man inte ska investera något.   beräknas genom: 
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där   är den skattade sannolikheten att utfallet ska hända,   är oddset som anges av spelbolaget och 

  är en multipel som används för skallning av   och kallas kellymultipel. Ett positivt värde på   

indikerar att det finns värde i utfallet och ett negativt värde innebär att det inte finns något värde 

alls. För exempel och vidare studier av formel se (Luenberger 2009). 

2.6.2 Oddsberoende satsning  

Decimaloddset är det vanligaste sättet som europeiska spelbolag anger sina odds i. Om de erbjuder 

två gånger pengarna skrivs det som 2.00. Skulle spelbolaget tro att ett utfall inträffar oftare än 50% 

(vilket motsvarar 2.00) hamnar decimaloddset under 2. Decimaloddset kan aldrig hamna under 1.00 

då en spelare alltid får minst pengarna tillbaka.  

Oddsberoende satsning använder sig av inversen av decimaloddset för att avgöra hur mycket som 

ska investeras i en match. Detta gör att höga odds får en mindre investering medan låga odds får en 

större.  

    
 

             
  

där   är en multipel som används för skalning. 

2.6.3 Fast enhet 

Den absolut lättaste och vanligaste metoden att använda är fasta enheter vilket innebär att varje 

investering man gör, oberoende av odds, alltid är lika stor. Denna metod är den mest använda i 

tidigare artiklar och gör det därmed enkelt att jämföra resultatet mellan olika artiklar.   
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3 Metod 

3.1 Data 
Datat som har använts är slutresultat från engelska Premier League mellan säsongerna 1996/1997 

och 2012/2013 och som kan hämtas från internet [http://www.football-data.co.uk]. Varje säsong 

består av 380 matcher där alla lag möter varandra både hemma och borta. För att låta lagens 

ratingvärden få en stabil nivå används de fyra första säsongerna som inbränningsperiod vilket 

betyder att matcherna under dessa år enbart används för att ta fram mer rimliga ratingvärden till 

starten av säsongen 2000/2001, jämfört med de man skulle få om alla lagens värden sattes lika. För 

att skatta parametrar och för att bestämma spelstrategi används de efterföljande tio säsongerna. De 

sista tre säsongerna används sedan för att testa hur bra valda modeller presterar och här används 

bara information fram till tiden   för att prediktera utfallet vid tiden    . Sammanfattningsvis blir 

det: 

 1996/1997 – 1999/2000: Inbränningsdata. 

 2000/2001 – 2009/2010: Kalibreringsdata. 

 2010/2011 – 2012/2013: Testdata. 

3.2 Bästa modellen 
För att ta fram vilken modell som bäst anpassar sig till de serier med ratingvärden som tagits fram i 

avsnitt 2.2 används mean square error (MSE) för de två modellerna anpassades enkelt glidande 

medelvärde och enkel exponentiell utjämning, där det   respektive   som ger minst MSE-värdet för 

samtliga serier med ratingvärden anses som optimalt värde för modellen. För att hitta de optimala 

parametrarna i             -modellen används den modell där AICc minimeras. Detta innebär att 

varje serie kommer att få egna  - och  -värden. För att sedan jämföra alla modeller med varandra 

beräknas även ett MSE för      -modellen.  

3.3  Spelstrategi 
När den modell som ger lägst MSE har hittats används den tillsammans med det optimala paret av  - 

och  - parametrar för att ta fram hemmalagets hemmarating och bortalagets bortarating för alla 

matcher i kalibreringsdatat. För att skatta fördelningen av hemmavinst, oavgjord respektive 

bortavinst delas samtliga ratingvärden in i intervall som sedan omvandlas till rankingvärden enligt 

avsnitt 2.5. Därefter skattas alla kombinationer av rankingpar med hjälp av TPS vilket ger en matris 

med sannolikheten för hemmavinst att inträffa, en matris för oavgjord samt en för bortavinst. För att 

avgöra om det finns något investeringsvärde i en match jämförs matchens skattade sannolikhet för 

respektive utfall med högsta oddset som erbjuds hos spelbolagen för samma match. Hur mycket 

värde som finns i respektive utfall avgörs med Kellys formel Skulle flera utfall ge positiva värden 

investeras endast i utfallet med högst värde. För att kunna jämföra de tre insatsstrategierna väljs 

Kelly multipeln   så att den genomsnittliga investeringen i varje match blir 1 enhet per investerad 

match. Istället för att jobba med procent väljs enheter där 1 enhet = 1% av startkapitalet. För 

metoden med oddsberoende investering skalas den också om så att genomsnittlig insats blir 1 enhet 

per match och för fasta enheter väljs den till 1 enhet. Detta gör att alla strategier investerar i samma 

matcher och med samma totala antal enheter. 
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3.4 Testkörning 
Slutligen testas den modell som ger lägst MSE-värde på data som inte tidigare har används för att 

skatta parametrarna och ta fram modellen, datat består av säsongerna 2010/2011 till 2012/2013. 

Här sker prediktion av målskillnaden av en match som spelas i tidpunkten     med hjälp av allt data 

som existerar fram till tiden  . Detta gör att när en match är spelad används dess sanna ratingvärden 

för att prediktera nästa match. Detta innebär att prediktion bara sker ett steg framåt.  För att 

prediktera med ARIMA-modellen skattas varje series  - och  - värden om så att de bättre förklarar 

serien. Efter varje match skattas fördelningen för hemmavinst, oavgjort och bortavinst om så att de 

alltid innehåller alla matcher fram till tiden  . 
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4 Resultat 

4.1 Optimering av   och   
Figur 1 visar resultatet av en gridsökning för att hitta optimala värden på   och  . Detta är inte den 

sista gridsökningen som utförts men den visar att en minpunkt hittas. 

 

Figur 1: Kvadratiska prediktionsfelet    som funktion av lärningsparametrar   och   för engelska Premier League mellan 
säsongerna 2000/2001 – 2009/2010.  

4.2 Utjämningsmodeller 
I avsnitt 4.2.1 ges resultatet av de två enkla utjämningsmodellerna exponentiell utjämning och enkelt 

glidande medelvärde, och i avsnitt 4.2.2 ges resultatet för ARIMA-modellen. I appendix A finns 

tabeller som hör till respektive modell. 

4.2.1 Enkla utjämningsmodeller 

Resultatet av när ett enkelt glidande medelvärde med   från   till    tillämpats på Arsenals 

hemmarating respektive bortarating kan ses i tabell A.1. Tabell A.1 innehåller också en 

sammanställning av hur alla olika värden på   presterar sett till samtliga tidsserier. 
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Resultatet när en exponentiell utjämnare med olika   tillämpas för Arsenals hemmarating respektive 

bortarating kan ses i tabell A.2 i appendix. Tabellen innehåller också totala MSE för alla tidsserier 

med olika värden på  . Ett Högre värde på   betyder att mer vikt läggs på senare observationer. En 

sammanställning av varje tidsserie för bästa   och   med respektive MSE ses i tabell A.2. 

4.2.2 ARIMA 

Arsenals hemmarating över tid tillsammans med resultatet av ACF- och PACF-plottar utan 

differentiering ses i figur 2 och med differentiering i figur 3. Resultat över hur alla kombinationer av 

             modeller där           samt deras AICc och MSE för tidserien med Arsenals 

hemmarating, Arsenals bortarating samt alla tidsserier i kalibreringsdatat ses i tabell A.4 och A.5. En 

sammanställning av varje individuell tidsseries bästa              modell tillsammans med AICc 

och MSE ses i tabell A.3 i appendix. 

 

Figur 2: Information om Arsenals hemmarating i kalibreringsdatat, den övre grafen visar ratingen över tiden, den nedre 
vänstra visar tidsseriens ACF för olika      och den nedre högra visar PACF för olika     . 
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Figur 3: Information om Arsenals hemmarating i kalibreringsdatat när differentiering har skett en gång, den övre grafen 
visar ratingen över tiden, den nedre vänstra visar tidsseriens ACF för olika     och den nedre högra visar PACF för olika 

    . 

En sammanställning av varje tidsseries bästa              modell tillsammans med AICc och 

    ses i tabell A.3 i appendix. 

4.3 Val av investeringar 
Här ges de resultat som ligger till grund för hur den bästa investeringsmetoden väljs. I avsnitt 4.3.1 

anges hur sannolikheten för hemmavinst, oavgjort respektive bortavinst skattas. I avsnitt 4.3.2 

analyseras resultatet av olika investeringsstrategier. Mer resultat finns i appendix A och B. 

 

4.3.1 Sannolikheten för olika utfall 

Antalet punkter som existerar i varje intervall när ratingvärdena för samtliga tidsserier omvandlas till 

rankingen ses i tabell A.8 där ratingvärderna är skattade med en             -modell. Tabellen 

används som vikter för att ta fram sannolikheten för hemmavinst, oavgjort respektive bortavinst. En 

bild av sannolikheten för alla kombinationer av rankingvärden för respektive utfall ses i figur 4-6.  
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Figur 4: Sannolikheten att en match slutar med hemmavinst vid alla kombinationer av rankingvärden, för 
kalibreringsdatat. 

 

Figur 5: Sannolikheten att en match slutar oavgjord vid alla kombinationer av rankingvärden, för kalibreringsdatat. 
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Figur 6: Sannolikheten att en match slutar med bortavinst vid alla kombinationer av rankingvärden, för kalibreringsdatat. 

 

4.3.2 Spelstrategi 

Den kumulativa summan av vinster/förluster över tiden där bara matcher som beräknas innehålla en 

fördel för spelaren gentemot spelbolaget (     ses i figur 7. Från samma figur ses också en graf 

över vinster/förluster när      , vilket gör att de matcher där man beräknas ha en mycket liten 

marginal är borttagna. Ett positivt värde innebär att man fram till den tidpunkten har gått med vinst. 

Figurerna visar alla tre investeringsmetoderna där oddsberoende insats skrivs med sitt engelska 

namn ”level”. En tabell över samtliga investeringsmetoder med olika värden på   ses i tabell A.6. Två 

mått som används för att beskriva resultatet av en investeringsmetod är netto och ränta. Netto avgör 

hur mycket man gått med vinst eller förlust och beräknas som: 

                                                                    

Ränta är ett mått på hur stor procent vinst eller förlust man har för varje satsad enhet: 
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Figur 7: Kumulativasumman av tre olika investeringsmetoder samt två olika   för kalibreringsdatat. 

 

4.4 Testdata 
Figurer över hur sannolikheten för hemmavinst, oavgjort samt bortavinst för olika rankingvärden på 

hemmalaget respektive bortalaget ses i figur B.1, B.2 respektive B.3 i appendix. Figurerna är tagna 

när hela testdatat är kört och innehåller då alla matcher från 2000/2001 till 2012/2013 vilket är totalt 

4940 matcher. Resultatet för de olika spelstrategierna när en match i taget predikteras för     och 

för       ses i figur 8. Dessa bygger enbart på de investeringar som är gjorda under testdatat. 

Tabell över samtliga investeringsmetoder med olika värden på   ses i tabell A.6. 
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Figur 8: Kumulativa summan av tre olika investeringsmetoder samt två olika   för datat i testperioden. 
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5 Slutsatser och Diskussion 
De inlärningsparametrar som bäst förklarar kalibreringsdatat är         och        vilket ger ett 

   på       Detta betyder att ett lags rating kommer att uppdateras med en vikt på 3.1% av det nya 

värdet och 96.9% av värdet den hade innan matchen, samt att lagets prestation på hemmaplan (om 

de var hemmalaget) påverkar lagets bortarating med en faktor av 68% relativt påverkan på 

hemmaratingen. Figur 1 illustrerar att en minimipunkt hittats genom gridsökningen. 

Från tabell A.1 som visar MSE-värden för enkelt glidande medelvärde ses att ett lägre   ger ett 

mindre fel. Detta betyder att det   som är optimalt sett till alla tidsserier är     vilket är samma 

sak som att säga att rating i     förväntas vara samma som rating vid  . En liknande slutsats kan 

dras för den exponentiella utjämning men här är det optimala värde     vilket gör att även denna 

modell anger att värdet vid   ger bäst skattning vid tiden    . Att båda modellerna ger samma MSE 

för respektive optimala parameter är naturligt då     och     ger samma modell. I tabell A.4 

och A.5 som visar optimala parametrar för varje individuell tidsserie ses att modellen med glidande 

medelvärde nästan alltid ger 1 förutom vid ett fåtal tillfällen då den ger högre värden. Att den väljer 

värden i storleksordning kring det högsta testade värdet vilket är 20 indikerar att dessa tidsserier är 

stationära eftersom medelvärdet av de 20 föregående punkterna bäst förklarar nästa värde. Att 

kunna nå detta på en tidsserie som bara omfattar en säsong styrker teorin om att nya lag ärver 

medelvärdet för ratingen av de lagen som lämnar ligan säsongen innan. Att det enbart är tidsserier 

som omfattar en säsong som ger värden annat än     beror troligtvis på att dessa serier inte 

bygger på så många observationer. Detta eftersom en säsong består av 38 matcher och de första 20 

används för att beräkna den 21:a vilket resulterar i att det enbart är 18 matcher som ger MSE-värdet. 

Det finns också några tidsserier som har    . Detta händer när en tidsserie har en trend som gör 

att ett större värde på   inte väljs och samtidigt har den hög volatilitet på kort sikt t.ex. att den går 

upp och ner om vartannat, men totalt upp mer än den går ner. Resultatet för den exponentiella 

utjämnaren varierar mer men nästan alla värden är     eller i närheten. Det lägsta observerade 

värdet är        vilket betyder att varje ny punkt används till     resterande     är från 

föregående värde. Detta inträffar på samma tidsserie som     och samma förklaring med att 

tidsserien innehåller en trend men har hög varians är den troliga anledningen.  

För att hitta bästa       modellen differentieras alla tidsserier en gång för att uppfylla kravet på att 

vara stationära. Figur 3 visar Arsenals hemmarating över tiden utan differentiering och figur 4 visar 

samma serie med differentiering. Studerar man ACF plotten i figur 3 ses att den är avtagande för 

högre lagg, detta tyder på att serien måste differentieras. ACF plotten för figur 4 ser bättre ut då 

detta mönster försvunnit. Att bestämma antalet   - och   -termer i modellen görs genom att 

studera både ACF:en och PACF:en och se hur många      som behövs för att den ska hålla sig 

innanför intervallet. För Arsenals hemmarating skulle nog inte mer än två   - eller   - termer 

behövas. Detta varierar från tidsserie till tidsserie men använder man tre termer ser man ut att klara 

de flesta serier. Det finns några som använder högre antal termer men dessa är få och det är 

tidsserier med få punkter. Skulle dessa tidsserier användas som resulterar i att fem termer behövs så 

riskerar man att överskatta modellen. Tabell A.3 visar en tabell över AICc och MSE för alla 

kombinationer av   - och   -termer upp till tre. Studerar man serien för Arsenal ser man att den 

modell som har lägst AICc är              för hemmaratingen och              för 

bortaratingen, men tittar man på alla tidsserier tillsammans är det en              som är just 

bättre än en             . Värt att notera är att modellen med lägst AICc inte nödvändigtviss 

behöver ha lägst MSE, i valet av modell är det AICc som avgör. I tabell A.4 och A.5 ses alla individuella 
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tidsseriers bästa             -modell tillsammans med dess AICc och MSE. Dessa tabeller pekar 

inte lika tydligt på samma resultat som för enkelt glidande medelvärde samt exponentiell utjämning. 

Slutligen jämförs de tre olika metoderna, där enkelt glidande medelvärde och enkel exponentiell 

utjämning resulterar i samma MSE. Då ses att              ger ett MSE av          vilket är 

bättre än         . Då skillnaden mellan modellerna är ytterst liten kan det ifrågasättas om 

skillnaden är stor nog för att övervinna den extra tid som det tar att implementera en             . 

I detta arbetet är valet att jobba med en              -modell. 

Efter omvandlingen från rating till ranking är gjord och sannolikheten för hemmavinst, oavgjort och 

bortavinst är skattade fås figur 4, 5 och 6. Från figur 4 ses att när hemmalaget har låg rank, vilket 

indikerar att de är bra på hemmaplan, och spelar mot ett lag som har hög rank förväntas matchen 

sluta med en hemmavinst. Detta är ett väldigt tydligt samband genom hela grafen att när 

hemmalagets rank går upp går sannolikheten för hemmavinst ner och när bortalagets rank går ner 

går sannolikheten för bortavinst också ner. Figur 6 som visar sannolikheten för bortavinst har samma 

tendenser men motsatta, vilket gör att största sannolikheten för bortavinst är när hemmalaget har 

hög rank och bortalaget låg. Sannolikheten för att en match ska sluta oavgjord är desto mer varierad 

och ses i figur 5, där sannolikheten för oavgjort är som lägst när skillnaden mellan lagens ranking är 

som störst. Studerar man hur sannolikheten ändras när lagen har samma ranking ses att det är 

vanligare att en match slutar oavgjort när två lag av hög rank möts än när två lag av låg ranking möts. 

Samma plottar skattas igen efter att den sista matchen i testdatat är simulerad och ses i figur A.1 till 

A.3. Genom att jämföra respektive skattning när testdatat är tillagt och när det inte är tillagt ses 

ingen större skillnader. Detta tyder på att fördelning av resultaten hemmavinst, oavgjort och 

bortavinst i förhållande till lagens ranking inte skiljer sig mellan kalibreringsperioden och 

testperioden. Detta skulle ha kunnat inträffa om kalibreringsperioden vore väldigt låg i förhållande 

till testperioden men i detta fall är kalibreringsperioden 3800 matcher och testperioden 1140 

matcher. 

Det odds som spelbolagen erbjuder på respektive utfall i en match kan ses som en projicering av vad 

allmänheten tror om matchen. Detta gäller eftersom spelbolagen har som mål att gå med vinst 

oavsett vad utfallet i matchen blir. För att kunna göra det erbjuder de inte 2.00 gånger pengarna på 

en händelse som inträffar med 50% utan de ger mer troligt 1.90, vilket skulle resultera i en 

genomsnittlig förlust av 5% för den som väljer att spela. Genom att ta högsta oddset hos flertalet 

bolag kan denna marginal minska till omkring 2.0% vilket motsvarar ett odds av 1.96 för en händelse 

som händer med 50% sannolikhet. För att avgöra om den föreslagna modellen är bättre än 

marknaden görs en investering om oddset som spelbolaget erbjuder är högre än den skattade 

sannolikheten för matchen. Hur mycket som investeras anges av de tre investeringsmetoderna, kelly, 

oddsberoende satsning och fasta enheter. Resultatet för kalibreringsperioden ses i figur 8. Den övre 

grafen ger resultatet att modellen är bättre än marknaden på att prediktera utfallet av en match, 

detta eftersom investeringsmetoden med fasta enheter ger ett positivt resultat om man investerar i 

alla utfall med    . I tabell A.6 visas hur de olika metoderna presterar när   ändras. Att nettot för 

alla metoder sjunker när   ökar ska man inte dra några förhastade slutsatser av då detta beror på att 

totala kapitalet som investerats också sjunker. Det är däremot räntan som är mer avgörande och 

studerar man den för investeringsmetoden Kelly och den med fasta enheter ses att räntan går upp 

när   går upp. Detta betyder att en match som predikteras ha mycket värde också presterar en bättre 

avkastning på satsade pengar. Det ska tilläggas att det inte är en konstant ökning utan att det 

existerar värden på   som nästan inte ger någon avkastning alls. Detta beror på att antalet 
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investeringar sjunker och de matcher som återstår att investera i inte helt representerar den sanna 

fördelningen. Metoden för oddsberoende satsning, ”level”, visar en hög varians på räntan där det 

exakta värdet på   är väldigt avgörande för räntan. När det väljs att investera i alla        fås en 

ränta på      medan        ger en ränta på     . Detta betyder att de extra 42 

investeringsmöjligheterna som uppkommer då             ger en vinst. Sådana toppar och 

dalar syns tydligare för högre  . Den investeringsstrategi som är bäst är den som helt använder sig av 

Kellys formel då den har högre värden än de andra två på samtliga testade  . Att den presterar så 

mycket bättre jämfört med de andra för låga gränsvärden är för att metoden  kommer placera en 

mycket liten investering på matcher med lägre  -värde och på så sätt kunna spendera mer på 

matcher med högt  -värde. Eftersom medelinvesteringen alltid är 1 enhet kommer skillnaden på ett 

lågt värde och högt värde att minska då   ökar. För de absolut högsta värdena på   kommer alla 

metoder att prestera lika då alla kommer att investera en enhet.  Den nedre grafen i figur 8 visar 

kumulativa summan för investeringsmetoderna när        vilket motsvarar    i ränta för 

investeringsmetoden som använder sig av Kellys formel. Att just    har valts är för att en avkastning 

i börsmarknaden på den procentsatsen under ett år anses vara en bra avkastning. Nu är det inte så 

enkelt att jämföra spelmarknaden med börsen då det inte bara är att avgöra vilken som ger högst 

avkastning utan man måste även ta med olika riskmått som förklarar risken för att t.ex. förlora 

pengar. Att i snitt investera en enhet i varje match anses som en lågriskinvestering då man har 

mycket kvar även vid 20 raka förluster.  Ingen av de tre investeringsmetoderna klarar av att ge en 

stabil vinst för olika gränsvärden på  . Av detta kan slutsatsen dras att det med denna modell tyvärr 

inte går att få en stabil positiv avkastning. Modellen har som största nackdel att den inte tar med 

några andra faktorer än måldifferensen mellan lagen för de tidigare spelade matcherna. Det finns 

även flera andra faktorer såsom laguppställning, väder, hur viktig matchen är, bara för att nämna 

några som kan orsaka stora skillnader för utkomsten av en match. 
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6 Fortsatta studier 
Som fortsättning på detta arbete kan man studera andra ligor än enbart den engelska premier league 

för att se om det enbart var en tillfällighet att just detta verifieringsdata gav ett negativt resultat 

samt också om fördelning mellan hemmavinst, oavgjort och bortavinst skiljer sig mellan olika ligor. 

Metoden skulle kunna användas för att skatta hur två lag som inte spelar i samma liga presterar när 

de möts internationellt. När det kommer till själva modellen skulle det gå att ändra så att modellen 

använder sig av antalet gjorda och insläppta mål istället för enbart måldifferensen. Detta leder till 

mer information om matchen och troligtvis till en bättre modell. Att kunna lägga till en faktor för att 

avgöra om lagets bästa spelare är med eller inte skulle också öka informationen som används för att 

skatta en match. När det kommer till att studera en optimal investeringsstrategi och jämföra den 

med en investering på aktiemarknaden skulle mer ekonomiska mått såsom Value at Risk (VaR) och 

Expected Shortfall (ES) beräknas. Dessa mått ger information om hur mycket man riskerar att förlora 

i de värsta scenariona.  
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Appendix A -Tabeller 
Tabell A.1: Skattningen av MSE med hjälp av enkelt flytande medelvärde för Arsenals hemmarating, Arsenals bortarating 
respektive samtliga tidsserier tillsammans för         . 

n 
Arsenal 
hemma 

Arsenal 
borta 

Alla 
tidsserier 

1 0.000834 0.000838 0.000807 

2 0.001038 0.001076 0.001021 

3 0.001221 0.001316 0.001276 

4 0.001407 0.001554 0.001536 

5 0.001592 0.001802 0.001802 

6 0.001770 0.002055 0.002069 

7 0.001938 0.002307 0.002339 

8 0.002094 0.002550 0.002610 

9 0.002246 0.002796 0.002887 

10 0.002406 0.003046 0.003165 

11 0.002574 0.003303 0.003446 

12 0.002733 0.003559 0.003725 

13 0.002899 0.003819 0.004007 

14 0.003073 0.004083 0.004287 

15 0.003244 0.004341 0.004562 

16 0.003412 0.004590 0.004836 

17 0.003569 0.004830 0.005114 

18 0.003720 0.005078 0.005388 

19 0.003866 0.005325 0.005667 

20 0.004001 0.005549 0.005942 
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Tabell A.2: Skattningen av MSE med hjälp av exponentiell utjämning för Arsenals hemmarating, Arsenals bortarating 
respektive samtliga tidsserier tillsammans för         . 

  
Arsenal 
hemma 

Arsenal 
borta 

Alla 
tidsserier 

  
Arsenal 
hemma 

Arsenal 
borta 

Alla 
tidsserier 

0.50 0.001026 0.001109 0.001086 0.76 0.000869 0.000895 0.000862 

0.51 0.001016 0.001096 0.001072 0.77 0.000866 0.000891 0.000857 

0.52 0.001007 0.001083 0.001058 0.78 0.000863 0.000887 0.000853 

0.53 0.000998 0.001071 0.001045 0.79 0.000860 0.000883 0.000849 

0.54 0.000989 0.001059 0.001033 0.80 0.000858 0.000879 0.000845 

0.55 0.000981 0.001048 0.001021 0.81 0.000855 0.000876 0.000841 

0.56 0.000973 0.001037 0.001010 0.82 0.000853 0.000872 0.000838 

0.57 0.000966 0.001027 0.000999 0.83 0.000851 0.000869 0.000835 

0.58 0.000958 0.001017 0.000988 0.84 0.000849 0.000866 0.000832 

0.59 0.000951 0.001008 0.000979 0.85 0.000847 0.000863 0.000829 

0.60 0.000945 0.000999 0.000969 0.86 0.000845 0.000860 0.000826 

0.61 0.000938 0.000990 0.000960 0.87 0.000843 0.000858 0.000824 

0.62 0.000932 0.000982 0.000951 0.88 0.000842 0.000855 0.000821 

0.63 0.000926 0.000974 0.000943 0.89 0.000840 0.000853 0.000819 

0.64 0.000921 0.000966 0.000935 0.90 0.000839 0.000851 0.000817 

0.65 0.000915 0.000959 0.000927 0.91 0.000838 0.000849 0.000815 

0.66 0.000910 0.000951 0.000920 0.92 0.000837 0.000847 0.000814 

0.67 0.000905 0.000945 0.000913 0.93 0.000836 0.000846 0.000812 

0.68 0.000900 0.000938 0.000906 0.94 0.000835 0.000844 0.000811 

0.69 0.000896 0.000932 0.000899 0.95 0.000835 0.000843 0.000810 

0.70 0.000891 0.000926 0.000893 0.96 0.000834 0.000842 0.000809 

0.71 0.000887 0.000920 0.000887 0.97 0.000834 0.000841 0.000808 

0.72 0.000883 0.000915 0.000882 0.98 0.000834 0.000840 0.000807 

0.73 0.000879 0.000910 0.000876 0.99 0.000834 0.000839 0.000807 

0.74 0.000876 0.000905 0.000871 1.00 0.000834 0.000838 0.000807 

0.75 0.000872 0.000900 0.000866         
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Tabell A.3: Skattningen av AICc och MSE med              modeller för Arsenals hemmarating, Arsenals 
bortarating respektive samtliga tidsserier tillsammans för           

ARIMA(p,1,q) Arsenal hemma Arsenal borta Alla tidsserier 

p q AICc MSE AICc MSE AICc MSE 

0 1 -1611.85 0.000833 -1609.18 0.000839 -61646.64 0.000803 

0 2 -1616.61 0.000819 -1609.19 0.000835 -61566.63 0.000798 

0 3 -1614.88 0.000818 -1607.47 0.000834 -61496.03 0.000792 

1 0 -1611.84 0.000833 -1609.11 0.000839 -61645.08 0.000803 

1 1 -1611.16 0.000830 -1607.84 0.000838 -61565.18 0.000797 

1 2 -1615.12 0.000817 -1607.36 0.000834 -61498.91 0.000791 

1 3 -1612.73 0.000818 -1605.64 0.000834 -61412.14 0.000786 

2 0 -1616.16 0.000820 -1609.38 0.000834 -61565.89 0.000798 

2 1 -1614.59 0.000819 -1607.48 0.000834 -61499.47 0.000791 

2 2 -1613.47 0.000817 -1605.69 0.000834 -61558.04 0.000774 

2 3 -1616.67 0.000804 -1603.70 0.000834 -61480.86 0.000769 

3 0 -1614.27 0.000819 -1607.53 0.000834 -61488.25 0.000793 

3 1 -1618.60 0.000805 -1605.64 0.000834 -61427.34 0.000785 

3 2 -1616.66 0.000804 -1603.68 0.000834 -61490.06 0.000768 

3 3 -1615.37 0.000803 -1604.20 0.000822 -61409.02 0.000761 
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Tabell A.4: Sammanställning av hemmarating för alla lag som spelat i ligan under säsongerna 2000/2001 till 2009/2100 
där optimala parametrar till respektive utjämningsmodell tillsamman med modellens MSE anges, amt AICc för ARIMA. 

Lag 
Säsong Moving average Exponentiell smoother  ARIMA(p,1,q) 

Start Slut n  MSE   MSE p q AICc MSE 

Arsenal 0001 0910 1 0.000834 1.00 0.000834 3 1 -1618.60 0.000805 

Aston_Villa 0001 0910 1 0.000715 1.00 0.000715 3 0 -1674.28 0.001839 

Birmingham 0203 0506 1 0.000842 0.99 0.000842 1 0 -641.70 0.008448 

Birmingham 0708 0708 2 0.000824 0.65 0.000774 1 3 -164.53 0.040877 

Birmingham 0910 0910 1 0.000454 1.00 0.000454 1 0 -184.55 0.028898 

Blackburn 0102 0910 1 0.000800 1.00 0.000800 0 1 -1465.33 0.002866 

Bolton 0102 0910 1 0.000763 1.00 0.000763 3 2 -1479.66 0.003553 

Bradford 0001 0001 1 0.000843 0.99 0.000843 2 3 -159.97 0.052143 

Burnley 0910 0910 1 0.000946 0.81 0.000928 2 0 -155.49 0.041349 

Charlton 0001 0607 1 0.000846 1.00 0.000846 3 3 -1121.39 0.005294 

Chelsea 0001 0910 1 0.000880 0.97 0.000879 0 1 -1591.56 0.000066 

Coventry 0001 0001 1 0.000709 0.89 0.000701 2 2 -166.28 0.028180 

Crystal Palace 0405 0405 17 0.000748 1.00 0.000899 3 2 -159.16 0.040806 

Derby 0001 0102 1 0.000762 0.99 0.000762 2 2 -328.49 0.018075 

Derby 0708 0708 1 0.000966 1.00 0.000966 2 0 -156.11 0.063216 

Everton 0001 0910 1 0.000762 1.00 0.000762 1 0 -1646.49 0.001839 

Fulham 0102 0910 1 0.000765 0.99 0.000765 0 2 -1483.38 0.003121 

Hull 0809 0910 1 0.000838 0.99 0.000838 0 1 -319.12 0.027786 

Ipswich 0001 0102 1 0.000866 1.00 0.000866 2 2 -319.90 0.013075 

Leeds 0001 0304 1 0.000903 1.00 0.000903 1 0 -633.71 0.003043 

Leicester 0001 0102 1 0.000871 1.00 0.000871 1 0 -317.35 0.015690 

Leicester 0304 0304 1 0.000913 1.00 0.000913 0 1 -155.12 0.040104 

Liverpool 0001 0910 1 0.000819 1.00 0.000819 2 0 -1623.19 0.000226 

Man City 0203 0910 1 0.000880 0.91 0.000871 3 2 -1280.87 0.003262 

Man City 0001 0001 1 0.001013 0.91 0.001003 3 2 -151.71 0.044956 

Man United 0001 0910 1 0.000869 1.00 0.000869 2 2 -1602.78 0.000119 

Middlesbrough 0001 0809 1 0.000838 0.88 0.000825 2 2 -1454.49 0.003231 

Newcastle 0001 0809 1 0.000785 1.00 0.000785 0 1 -1475.63 0.001458 

Norwich 0405 0405 1 0.000696 0.87 0.000684 1 0 -165.97 0.045192 

Portsmouth 0304 0910 1 0.000804 1.00 0.000804 0 3 -1139.43 0.004479 

Reading 0607 0708 1 0.000869 1.00 0.000869 1 0 -320.27 0.016148 

Sheffield United 0607 0607 1 0.000605 0.70 0.000571 0 1 -171.75 0.042055 

Southampton 0001 0405 1 0.000690 0.97 0.000690 1 1 -843.28 0.005224 

Stoke 0809 0910 1 0.000615 0.83 0.000601 2 2 -347.46 0.018552 

Sunderland 0708 0910 1 0.000749 0.95 0.000748 1 0 -492.63 0.013380 

Sunderland 0001 0203 1 0.000727 1.00 0.000727 3 3 -501.02 0.010006 

Sunderland 0506 0506 1 0.000704 0.95 0.000701 1 0 -162.25 0.052988 

Tottenham 0001 0910 1 0.000799 1.00 0.000799 0 1 -1627.61 0.001431 

Watford 0607 0607 2 0.000538 0.68 0.000502 0 1 -177.67 0.047381 

West Brom 0203 0203 1 0.000662 1.00 0.000662 0 1 -167.05 0.044896 

West Brom 0405 0506 1 0.000868 1.00 0.000868 0 1 -317.14 0.022618 

West Brom 0809 0809 20 0.001561 0.89 0.000891 1 1 -157.43 0.051320 

West Ham 0001 0203 1 0.000836 1.00 0.000836 2 2 -483.46 0.006168 

West Ham 0506 0910 1 0.000848 1.00 0.000848 2 2 -819.20 0.006765 

Wigan 0506 0910 1 0.000802 1.00 0.000802 1 0 -812.60 0.008448 

Wolves 0304 0304 1 0.001047 0.95 0.001044 1 1 -148.89 0.049306 

Wolves 0910 0910 1 0.000697 1.00 0.000697 1 1 -163.80 0.042042 
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Tabell A.5: Sammanställning bortaratingen för alla lag som spelat i ligan under säsongerna 2000/2001 till 2009/2100 där 
optimala parametrar till respektive utjämningsmodell tillsamman med modellens MSE anges, amt AICc för ARIMA. 

Lag 
Säsong Moving average Exponentiell smoother  ARIMA(p,1,q) 

Start Slut n  MSE   MSE p q AICc MSE 

Arsenal 0001 0910 1 0.000838 1.00 0.000838 2 0 -1609.38 0.000834 

Aston Villa 0001 0910 1 0.000794 1.00 0.000794 1 2 -1635.49 0.003061 

Birmingham 0203 0506 1 0.000782 0.97 0.000782 2 2 -656.91 0.013221 

Birmingham 0708 0708 20 0.001487 0.67 0.000792 1 3 -162.73 0.066314 

Birmingham 0910 0910 1 0.000580 1.00 0.000580 0 1 -174.45 0.054508 

Blackburn 0102 0910 1 0.000820 1.00 0.000820 0 1 -1456.49 0.004999 

Bolton 0102 0910 1 0.000799 1.00 0.000799 0 1 -1459.37 0.005848 

Bradford 0001 0001 1 0.000831 0.90 0.000823 2 3 -162.22 0.079464 

Burnley 0910 0910 1 0.000864 0.88 0.000858 1 3 -156.71 0.082272 

Charlton 0001 0607 1 0.000835 1.00 0.000835 0 1 -1125.88 0.008128 

Chelsea 0001 0910 1 0.000809 0.94 0.000805 1 0 -1625.27 0.000434 

Coventry 0001 0001 1 0.000751 0.97 0.000750 2 2 -163.31 0.055081 

Crystal Palace 0405 0405 1 0.000762 1.00 0.000762 1 0 -161.84 0.062850 

Derby 0001 0102 1 0.000877 0.97 0.000876 2 2 -318.82 0.030224 

Derby 0708 0708 1 0.000856 1.00 0.000856 2 0 -160.91 0.095464 

Everton 0001 0910 1 0.000748 1.00 0.000748 0 1 -1652.77 0.004038 

Fulham 0102 0910 1 0.000738 1.00 0.000738 2 0 -1494.18 0.006659 

Hull 0809 0910 1 0.000902 1.00 0.000902 1 0 -313.89 0.037371 

Ipswich 0001 0102 1 0.000865 1.00 0.000865 2 2 -318.43 0.023437 

Leeds 0001 0304 1 0.000933 1.00 0.000933 1 1 -628.70 0.004438 

Leicester 0001 0102 1 0.000820 1.00 0.000820 2 0 -323.02 0.019591 

Leicester 0304 0304 20 0.001263 1.00 0.000764 0 1 -161.98 0.064732 

Liverpool 0001 0910 1 0.000869 1.00 0.000869 0 1 -1599.93 0.000824 

Man 0203 0910 1 0.000836 0.94 0.000833 3 2 -1290.09 0.005519 

Man City 0001 0001 20 0.000865 0.93 0.000917 3 3 -159.94 0.067013 

Man United 0001 0910 1 0.000842 1.00 0.000842 0 1 -1613.33 0.000182 

Middlesbrough 0001 0809 1 0.000803 0.92 0.000798 2 2 -1469.54 0.004503 

Newcastle 0001 0809 1 0.000807 1.00 0.000807 3 3 -1467.67 0.004440 

Norwich 0405 0405 1 0.000810 0.85 0.000795 0 1 -160.29 0.066854 

Portsmouth 0304 0910 1 0.000801 1.00 0.000801 1 2 -1140.39 0.009587 

Reading 0607 0708 1 0.000801 1.00 0.000801 2 2 -329.70 0.027005 

Sheffield 0607 0607 1 0.000652 0.80 0.000631 0 1 -168.67 0.068766 

Southampton 0001 0405 1 0.000725 0.94 0.000723 2 1 -839.09 0.010803 

Stoke 0809 0910 1 0.000694 0.77 0.000668 1 2 -335.77 0.034234 

Sunderland 0708 0910 1 0.000759 0.93 0.000756 1 1 -493.35 0.023969 

Sunderland 0001 0203 1 0.000818 1.00 0.000818 3 3 -486.74 0.016835 

Sunderland 0506 0506 1 0.000585 0.92 0.000582 1 0 -170.59 0.078025 

Tottenham 0001 0910 1 0.000762 1.00 0.000762 0 1 -1646.80 0.004093 

Watford 0607 0607 2 0.000569 0.67 0.000536 0 1 -175.13 0.072930 

West Brom 0203 0203 1 0.000615 1.00 0.000615 2 2 -171.80 0.064805 

West Brom 0405 0506 1 0.000846 1.00 0.000846 0 1 -319.21 0.033533 

West Brom 0809 0809 1 0.000711 0.92 0.000704 1 0 -163.87 0.078813 

West Ham 0001 0203 1 0.000805 1.00 0.000805 3 2 -484.89 0.016718 

West Ham 0506 0910 1 0.000874 1.00 0.000874 2 2 -813.30 0.011904 

Wigan 0506 0910 1 0.000880 1.00 0.000880 1 0 -794.49 0.012831 

Wolves 0304 0304 19 0.001347 0.92 0.000828 0 1 -154.98 0.081177 

Wolves 0910 0910 1 0.000760 1.00 0.000760 0 1 -161.14 0.070189 
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Tabell A.6: Sammanfattning av hur de tre olika investeringsmetoderna presterar i kalibreringsdatat för olika värden på  . 
Där räntan är netto delat i totala summan investerat. Även medelodds och träff procent anges. 

  
Antal 

investeringar 
Medel odds Träff % 

Fast Kelly Level 

Netto Ränta Netto Ränta Netto Ränta 

0.00 3264 3.43 38.3% 31.4 1.0% 142.0 4.4% 76.6 2.4% 

0.01 2952 3.39 39.2% 37.3 1.3% 127.6 4.3% 88.0 3.0% 

0.02 2635 3.33 40.2% 38.5 1.5% 115.6 4.4% 92.0 3.5% 

0.03 2259 3.26 41.4% 61.6 2.7% 108.8 4.8% 92.9 4.1% 

0.04 1944 3.16 42.6% 58.3 3.0% 97.0 5.0% 79.0 4.1% 

0.05 1675 3.03 44.2% 76.8 4.6% 95.9 5.7% 73.2 4.4% 

0.06 1444 2.92 45.4% 62.5 4.3% 82.5 5.7% 73.4 5.1% 

0.07 1226 2.75 46.6% 54.2 4.4% 72.4 5.9% 52.3 4.3% 

0.08 1055 2.65 47.5% 31.1 3.0% 54.6 5.2% 41.2 3.9% 

0.09 921 2.54 49.0% 47.2 5.1% 60.1 6.5% 41.2 4.5% 

0.10 808 2.49 50.2% 61.2 7.6% 64.7 8.0% 41.1 5.1% 

0.11 703 2.42 51.4% 55.5 7.9% 57.7 8.2% 43.3 6.2% 

0.12 609 2.38 51.2% 37.8 6.2% 43.9 7.2% 29.9 4.9% 

0.13 527 2.34 52.2% 47.0 8.9% 47.4 9.0% 29.4 5.6% 

0.14 459 2.30 52.5% 37.9 8.3% 39.3 8.6% 22.3 4.9% 

0.15 398 2.26 53.5% 33.6 8.5% 34.9 8.8% 18.9 4.8% 

0.16 347 2.22 53.9% 28.7 8.3% 30.2 8.7% 10.2 3.0% 

0.17 312 2.20 54.5% 31.3 10.0% 31.1 10.0% 10.1 3.2% 

0.18 269 2.18 53.5% 22.0 8.2% 23.2 8.6% 2.3 0.9% 

0.19 231 2.14 53.7% 8.3 3.6% 12.4 5.4% 0.4 0.2% 

0.20 189 2.14 57.1% 14.8 7.9% 16.7 8.8% 13.8 7.3% 

0.21 170 2.16 55.3% 8.8 5.2% 11.7 6.9% 7.3 4.3% 

0.22 157 2.15 56.1% 9.6 6.1% 12.2 7.8% 7.3 4.6% 

0.23 128 2.16 56.2% 9.1 7.1% 11.3 8.8% 6.8 5.3% 

0.24 107 2.09 54.2% 0.8 0.8% 4.4 4.1% -0.3 -0.2% 

0.25 85 2.08 55.3% 3.6 4.2% 6.4 7.5% -0.9 -1.1% 

0.26 74 2.04 55.4% 4.3 5.8% 6.7 9.1% -0.9 -1.3% 

0.27 53 2.06 58.5% 7.7 14.5% 8.9 16.8% 1.5 2.8% 

0.28 45 2.11 55.6% 4.2 9.4% 6.0 13.4% 0.6 1.4% 

0.29 39 2.09 59.0% 6.0 15.4% 7.2 18.4% 1.5 3.8% 

0.30 32 2.15 56.2% 5.0 15.6% 6.1 19.1% -1.1 -3.4% 
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Tabell A.7: Sammanfattning av hur de tre olika investeringsmetoderna presterar i test datat för olika värden på   . Där 
räntan är netto delat i totala summan investerat. Även medelodds och träff procent anges. 

  
Antal 

investeringar 
Medel odds Träff % 

Fast Kelly Level 

Netto Ränta Netto Ränta Netto Ränta 

0.00 1135 3.49 36.7% 23.2 2.0% 0.1 0.0% 21.4 1.9% 

0.01 1089 3.50 36.8% 20.9 1.9% 0.0 0.0% 19.0 1.8% 

0.02 1002 3.45 37.5% 19.5 2.0% -0.6 -0.1% 16.4 1.6% 

0.03 879 3.36 38.1% 1.8 0.2% -6.0 -0.7% 3.9 0.5% 

0.04 756 3.24 40.7% 34.0 4.5% 4.6 0.6% 26.3 3.5% 

0.05 649 3.09 41.1% 3.2 0.5% -7.3 -1.1% 9.1 1.4% 

0.06 549 2.92 42.1% -17.4 -3.2% -15.5 -2.8% 2.6 0.5% 

0.07 468 2.79 42.9% -15.3 -3.3% -13.8 -3.0% -1.8 -0.4% 

0.08 406 2.68 43.1% -22.1 -5.4% -16.4 -4.0% -7.2 -1.8% 

0.09 358 2.54 44.1% -26.1 -7.3% -17.1 -4.8% -7.0 -2.0% 

0.10 318 2.39 47.5% -1.8 -0.6% -2.9 -0.9% 1.7 0.6% 

0.11 286 2.36 49.0% 5.6 1.9% 1.6 0.6% 5.3 1.9% 

0.12 250 2.34 48.8% -0.1 -0.1% -2.0 -0.8% 1.9 0.8% 

0.13 220 2.31 49.5% 4.1 1.9% 0.6 0.3% 0.9 0.4% 

0.14 185 2.24 51.4% 5.6 3.0% 1.7 0.9% 3.5 1.9% 

0.15 153 2.15 52.3% 1.2 0.8% -1.2 -0.8% 4.1 2.7% 

0.16 142 2.10 50.7% -8.9 -6.3% -8.1 -5.7% -0.8 -0.5% 

0.17 127 2.09 50.4% -9.7 -7.6% -8.4 -6.6% -2.3 -1.8% 

0.18 111 2.06 51.4% -6.3 -5.7% -5.6 -5.1% -2.1 -1.9% 

0.19 94 1.93 53.2% -5.2 -5.5% -4.6 -4.9% -2.1 -2.2% 

0.20 83 1.88 53.0% -5.4 -6.5% -4.6 -5.5% -3.8 -4.6% 

0.21 74 1.87 52.7% -5.2 -7.0% -4.3 -5.9% -4.6 -6.3% 

0.22 66 1.87 51.5% -6.0 -9.1% -4.8 -7.3% -5.8 -8.8% 

0.23 49 1.84 53.1% -4.1 -8.3% -3.1 -6.3% -3.4 -6.9% 

0.24 45 1.82 53.3% -3.9 -8.6% -2.8 -6.3% -3.3 -7.4% 

0.25 40 1.80 55.0% -2.4 -5.9% -1.5 -3.9% -2.6 -6.4% 

0.26 34 1.81 50.0% -4.7 -13.9% -3.5 -10.2% -4.9 -14.4% 

0.27 25 1.75 64.0% 2.6 10.6% 2.8 11.1% -0.5 -1.9% 

0.28 22 1.77 63.6% 2.1 9.5% 2.3 10.3% 0.4 1.9% 

0.29 16 1.75 62.5% 1.5 9.3% 1.7 10.4% -0.7 -4.6% 

0.30 16 1.75 62.5% 1.5 9.3% 1.7 10.4% -0.7 -4.6% 

 

  



32 
 

Tabell A.8: Totala antalet matcher som har ett specifikt par av hemma- och bortrank efter omvandling från ratingvärden 
som skattats med en ARIMA(0,1,1)-modell. 

 

 

Hemmalagets ranking 

B
o

rt
al

ag
et

s 
ra

n
ki

n
g 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

23       1 1   2 2 1   3 2 4 1 8 8 10 3 13 5 9 1   

22     1 4 6 3 3 1 1 1 2 3 5 4 8 11 17 9 14 14 9 2 2 

21     2 4 2 6 4 2 5 2 3 5 4 10 12 20 24 18 19 19 15 5 3 

20       5 5 3 5 2 7 2 2 5 3 7 11 15 14 26 17 18 9 5 1 

19     1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 4 2 6 11 12 16 9 3 5 1   

18     2 1   5   3 1 2 1 2 2 1 3 11 10 7 12 4 1 1   

17       3 4 6 3 5 2   3 1 4 4 7 13 15 17 9 9 4 8 2 

16       4 1 2   3 4 1 1 3 1 2 7 9 11 11 8 7 3 2   

15     1 3 5 2 3 6 1 3 1 2 3 3 9 14 9 8 14 15 12 5 1 

14     1 7 5   1 6 1 2 2 2 4 6 11 8 17 7 13 13 7 4   

13     3 3 6 7 9 6 6 3 4 3 2 15 15 19 23 24 30 16 17 7 5 

12     1 8 20 4 10 6 10 9 3 6 8 9 28 35 42 27 28 22 22 6 7 

11     1 9 14 20 15 16 12 11 14 9 9 18 35 45 54 51 32 34 35 20 2 

10     4 15 20 13 18 14 16 13 3 13 14 14 38 64 60 37 39 37 27 9 9 

9     1 8 10 8 16 7 8 9 15 9 10 15 30 33 39 44 44 34 24 13 4 

8     1 8 13 11 9 10 5 3 6 3 8 15 19 25 34 22 28 22 19 7 3 

7     1 5 8 10 6 12 9 7 1 10 6 15 14 33 31 30 29 26 14 10 1 

6     1 6 9 7 5 5 6 6 5 3 6 6 15 17 23 14 14 15 6 4 4 

5     1 1 3 3     2 2 1 1 3 4 8 3 8 5 6 2 2 1 1 

4       1 2 1 1 2     1 2   2 1 2 3 1 4 6   1   

3     1       1           1   1           2     

2                                       1       

1 
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Appendix B -Figurer 

 

Figur B.1: Sannolikheten att en match slutar med hemmavinst vid alla kombinationer av rankingvärden, för testdata. 

 

Figur B.2: Sannolikheten att en match slutar oavgjord vid alla kombinationer av rankingvärden, för testdata. 
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Figur B.3: Sannolikheten att en match slutar med bortavinst vid alla kombinationer av rankingvärden, för testdata. 
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