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Sammanfattning	  
	  
Ett	  odds	  inför	  en	  fotbollsmatch	  kan	  sättas	  en	  vecka	  i	  förväg	  men	  det	  justeras	  oftast	  en	  
eller	  flera	  gånger	  innan	  matchstart.	  Anledningen	  till	  dessa	  oddsförändringar	  varierar	  
men	  inom	  spelmarknaden	  har	  oddsförändring	  samma	  betydelse	  som	  riskhantering.	  
Spelbolagen	  analyserar	  hur	  hela	  marknaden	  sätter	  odds	  och	  inget	  bolag	  vill	  utsätta	  sig	  
för	  större	  risk	  än	  de	  andra	  i	  onödan.	  Därför	  fungerar	  en	  oddsjustering	  från	  ett	  etablerat	  
bolag	  som	  startskottet	  i	  en	  kedjereaktion	  av	  oddsjusteringar.	  Examensarbetets	  syfte	  har	  
varit	  att	  på	  uppdrag	  från	  Svenska	  Spel	  undersöka	  hur	  precisa	  Bolag	  A,	  Bolag	  B	  och	  Bolag	  
C	  är	  i	  sina	  stängningsodds.	  Med	  stängningsodds	  syftas	  det	  på	  oddset	  företaget	  erbjuder	  
just	  före	  matchstart.	  Inledningsvis	  för	  att	  kartlägga	  eventuella	  oddsintervall	  där	  det	  kan	  
råda	  bristande	  riskhantering	  undersöks	  utfallet	  för	  varje	  spel	  (1X2)	  med	  det	  faktiska	  
utfallet.	  Fortsättningsvis	  väljs	  ett	  Bolag	  ut	  för	  vidare	  analys.	  De	  viktigaste	  aspekterna	  i	  
valet	  av	  företag	  är	  riskhanteringsförmåga	  samt	  företagets	  policy	  när	  det	  kommer	  till	  
spelare	  som	  vinner	  mycket	  över	  en	  längre	  tid.	  För	  att	  kunna	  fastslå	  eventuella	  brister	  i	  
riskhanteringen	  och	  för	  att	  undersöka	  huruvida	  det	  varit	  slumpen	  som	  varit	  avgörande	  
så	  utförs	  en	  backtesting	  på	  det	  utvalda	  företaget.	  Slutligen	  utvecklas	  en	  matematisk	  
modell	  för	  att	  förutspå	  utfallet	  i	  matcher	  beroende	  av	  målskillnader	  som	  kan	  fungera	  
som	  ytterligare	  ett	  verktyg	  för	  Svenska	  Spel.	  Resultatet	  av	  backtestingen	  var	  inte	  
entydigt.	  I	  vissa	  oddsintervall	  kunde	  det	  fastslås	  att	  det	  fanns	  en	  brist	  i	  riskhanteringen	  
och	  oddssättningen	  medan	  i	  andra	  kunde	  det	  lika	  väl	  ha	  varit	  slumpen	  som	  varit	  
avgörande.	  Den	  matematiska	  modellen	  fungerar	  och	  beroende	  på	  spelstrategi	  går	  det	  att	  
slå	  marknaden.	  Likadant	  kan	  denna	  matematiska	  modell	  fungera	  som	  indikator	  för	  
spelbolagen	  att	  se	  över	  sina	  odds	  i	  de	  utfall	  där	  spelarna	  gör	  en	  positiv	  avkastning.	  Den	  
matematiska	  modellen	  bygger	  endast	  på	  två	  års	  data	  hämtad	  från	  engelska	  Premier	  
League.	  Resultatet	  hade	  kunnat	  förstärkas	  med	  ytterligare	  två	  års	  data.	  Generellt	  så	  kan	  
tillgång	  till	  data	  ses	  som	  en	  begränsning	  då	  det	  endast	  funnits	  tillgång	  till	  data	  från	  de	  
senaste	  fyra	  åren.	  Det	  som	  kan	  argumentera	  för	  att	  använda	  data	  från	  de	  senaste	  fyra	  
åren	  är	  sportens	  utveckling.	  Fotbollen	  utvecklas	  i	  högt	  takt	  likaså	  gör	  spelmarknaden	  
det.	  Tillgång	  till	  mer	  data	  garanterar	  inte	  ett	  bättre	  resultat.	  	  
	  
	   	  



Abstract	  
	  
Odds	  for	  a	  football	  (soccer)	  game	  can	  be	  available	  to	  place	  your	  bets	  on	  a	  week	  prior	  to	  
the	  actual	  game.	  From	  the	  time	  that	  the	  odds	  are	  first	  available	  until	  the	  referee	  blows	  
the	  whistle	  for	  kick	  off	  the	  odds	  will	  have	  been	  adjusted	  at	  least	  once	  but	  in	  some	  cases	  
multiple	  times.	  	  In	  the	  betting	  market	  odds	  adjustment	  has	  the	  same	  meaning	  as	  risk	  
management	  and	  the	  reasons	  for	  these	  adjustments	  varies.	  The	  betting	  companies	  
analyze	  the	  entire	  betting	  market	  while	  setting	  odds	  because	  no	  one	  wants	  to	  expose	  
themselves	  for	  a	  higher	  risk	  that	  others.	  That	  is	  why	  an	  odds	  adjustment	  from	  a	  well-‐
known	  company	  sets	  off	  a	  chain	  reaction	  of	  several	  odds	  adjustments.	  The	  purpose	  of	  
the	  master	  thesis	  has	  been	  to,	  on	  behalf	  of	  Svenska	  Spel,	  analyze	  how	  precise	  Company	  
A,	  Company	  B	  and	  Company	  C	  have	  been	  in	  their	  closing	  odds.	  Closing	  odds	  is	  the	  odds	  a	  
company	  offers	  right	  before	  kick	  off.	  To	  begin	  with	  the	  potential	  odds	  intervals	  where	  
there	  could	  have	  been	  a	  potential	  lack	  of	  risk	  management	  had	  to	  be	  found.	  To	  find	  these	  
intervals	  we	  examine	  every	  type	  of	  bet	  (Win,	  loose	  and	  draw)	  with	  the	  actual	  outcome.	  
The	  next	  step	  in	  the	  project	  was	  to	  choose	  one	  of	  these	  companies’	  for	  further	  studies.	  
The	  chosen	  company	  had	  to	  fit	  two	  key	  aspects.	  The	  first	  aspect	  was	  that	  they	  had	  an	  
overall	  excellent	  risk	  management	  while	  the	  second	  was	  their	  legal	  policy	  towards	  
gamblers	  who	  won	  repeatedly	  over	  time.	  To	  be	  able	  to	  establish	  inadequate	  risk	  
management	  there	  had	  to	  be	  some	  mathematical	  ground	  to	  ensure	  the	  outcome.	  Thus,	  a	  
backtesting	  was	  performed	  on	  the	  chosen	  company	  to	  further	  back	  the	  conclusion	  of	  
inadequate	  risk	  management	  or	  if	  it	  was	  just	  luck	  that	  had	  been	  the	  decisive	  factor.	  To	  
conclude	  the	  master	  thesis	  a	  tool	  was	  developed	  so	  that	  the	  outcome	  of	  future	  games	  
could	  be	  mathematically	  predicted	  depending	  on	  goal	  difference.	  The	  result	  of	  
backtesting	  was	  not	  clear.	  A	  lack	  of	  risk	  management	  could	  be	  established	  in	  some	  odds	  
intervals	  while	  in	  other	  odds	  intervals	  luck	  could	  have	  been	  the	  decisive	  factor.	  The	  
mathematical	  model	  works	  and	  depending	  on	  chosen	  game	  strategy	  it	  is	  possible	  to	  beat	  
the	  market.	  At	  the	  same	  time	  the	  model	  can	  serve	  as	  an	  indicator	  for	  betting	  companies	  
to	  review	  their	  odds	  in	  intervals	  where	  the	  player	  makes	  a	  positive	  return.	  The	  
mathematical	  model	  is	  based	  on	  two	  years	  data	  taken	  from	  the	  English	  Premier	  League.	  
The	  result	  would	  have	  been	  more	  conclusive	  with	  two	  additional	  years	  of	  data.	  A	  general	  
limitation	  in	  this	  project	  has	  been	  the	  access	  of	  historical	  data.	  What	  may	  argue	  against	  
usage	  of	  data	  from	  beyond	  the	  past	  four	  years	  is	  the	  rapid	  ongoing	  development	  of	  the	  
sport.	  Football	  is	  developing	  rapidly	  and	  with	  it	  the	  betting	  market	  as	  well.	  With	  this	  
said	  access	  to	  more	  historical	  data	  does	  not	  guarantee	  better	  results.	  	  
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Kapitel	  1	  Introduktion	  
	  
Bakgrund	  –	  Svenska	  Spel	  
	  
AB	  Svenska	  Spel	  grundades	  1997	  efter	  en	  sammanslagning	  av	  de	  två	  statliga	  bolagen	  
Penninglotteriet	  och	  Tipstjänst	  och	  ett	  statligt	  svenskt	  spelbolag.	  I	  december	  2014	  
uppgick	  antalet	  anställda	  på	  AB	  Svenska	  Spel	  till	  1664.1	  De	  erbjuder	  spel	  på	  allt	  från	  
sport	  till	  nummerspel	  och	  poker	  på	  nätet,	  i	  mobilen	  men	  även	  på	  något	  av	  deras	  fyra	  
casinon.	  Dessa	  casinon	  ligger	  i	  Sundsvall,	  Malmö,	  Göteborg	  och	  Stockholm.	  Den	  största	  
skillnaden	  mellan	  AB	  Svenska	  Spel	  och	  övriga	  privatägda	  utländska	  företag	  är	  att	  AB	  
Svenska	  Spel	  kontrolleras	  av	  lotteriinspektionen.	  	  
	  

Bakgrund	  –	  Spelmarknaden	  	  
	  
En	  dagligen	  återkommande	  händelse	  i	  spelmarknaden	  är	  att	  odds	  justeras	  av	  
oddssättarna.	  Oddset	  till	  en	  och	  samma	  match	  kan	  komma	  att	  justeras	  flera	  gånger	  före	  
matchstart.	  Anledningarna	  till	  varför	  dessa	  oddsförändringar	  sker	  varierar.	  Det	  kan	  bero	  
på	  att	  någon	  konkurrent	  sänkt	  sina	  odds,	  en	  åtgärd	  som	  ofta	  leder	  till	  att	  även	  andra	  
sänker	  sina	  odds.	  En	  annan	  anledning	  kan	  vara	  att	  en	  nyckelspelare	  i	  ena	  laget	  skadat	  
sig	  på	  uppvärmningen	  vilket	  leder	  till	  en	  oddsjustering.	  Anledningarna	  är	  många	  men	  
det	  finns	  en	  gemensam	  nämnare	  bland	  alla	  bolag	  och	  det	  är	  pengar.	  Pengarna	  styr	  
oddsen	  och	  därmed	  risken	  som	  företagen	  utsätter	  sig	  för.	  Om	  spelarna	  på	  marknaden	  
upptäcker	  odds	  som	  de	  anser	  vara	  överodds	  leder	  det	  i	  sin	  tur	  till	  att	  spelbolagen	  
utsätter	  sig	  för	  stor	  risk	  i	  och	  med	  den	  potentiella	  utbetalningen.	  Kortfattat	  kallas	  odds	  
som	  ligger	  högre	  än	  marknadens	  satta	  odds	  för	  överodds.	  Med	  andra	  ord	  ges	  spelarna	  
möjligheten	  att	  placera	  ett	  spel	  till	  högre	  sannolikhet	  än	  vad	  marknaden	  erbjuder.	  
Risken	  fortsätter	  att	  öka	  så	  länge	  pengarna	  kommer	  in	  och	  därmed	  ökar	  risken	  i	  takt	  
med	  pengarna.	  Det	  är	  för	  att	  minska	  denna	  risk	  som	  spelbolagen	  justerar	  sina	  odds.	  	  
	  
I	  alla	  branscher	  finns	  det	  företag	  som	  klassificeras	  som	  det	  absoluta	  toppskiktet	  inom	  
den	  branschen.	  Spelmarknaden	  är	  inte	  något	  undantag.	  Det	  finns	  ett	  antal	  större	  företag	  
som	  anses	  ha	  den	  bästa	  hanteringen	  av	  risker	  och	  därmed	  även	  styr	  marknaden.	  Sättet	  
de	  styr	  på	  är	  att	  de	  är	  ledare	  medan	  de	  flesta	  andra	  företag	  agerar	  följare.	  Det	  är	  de	  som	  
upptäcker	  överoddsen	  tidigt	  och	  justerar	  oddsen,	  sedan	  gör	  andra	  bolag	  sina	  
justeringar.	  Dessa	  bolag	  är	  de	  man	  håller	  ett	  extra	  öga	  på	  för	  att	  inte	  utsätta	  sig	  för	  en	  
onödigt	  hög	  risk.	  	  
	  
En	  direkt	  anledning	  till	  varför	  justering	  av	  odds	  finns	  är	  de	  professionella	  spelarna.	  Med	  
professionella	  spelare	  avses	  spelare	  som	  sett	  över	  en	  längre	  tid	  går	  med	  vinst.	  De	  spelar	  
helt	  enkelt	  endast	  på	  överodds.	  Hur	  spelarna	  identifierar	  dessa	  överodds	  skiljer	  sig	  åt.	  
Allmänna	  beräkningsmetoder	  nischas	  med	  vad	  just	  den	  spelaren	  tror	  på	  och	  blir	  dennes	  
personliga	  beräkningsmetod.	  Sedan	  finns	  det	  även	  spelare	  som	  använder	  sig	  av	  sin	  rutin	  
och	  kan	  med	  blotta	  ögat	  identifiera	  ett	  överodds	  och	  använder	  sig	  därför	  inte	  av	  några	  
beräkningsmetoder.	  En	  gemensam	  faktor	  för	  de	  absoluta	  toppspelarna	  som	  även	  
kommer	  att	  beskrivas	  utförligt	  i	  teoriavsnittet	  är	  användandet	  av	  en	  API	  (Application	  
Programming	  Interface).	  Förenklat	  hjälper	  en	  API	  spelaren	  att	  efter	  dennes	  
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förutsättningar	  och	  beräkningar	  hitta	  dessa	  överodds	  automatiskt	  istället	  för	  att	  
spelaren	  själv	  ska	  leta	  manuellt	  på	  olika	  spelsidor.	  En	  viktig	  aspekt	  att	  ha	  i	  åtanke	  
gällande	  detta	  är	  att	  överodds	  inte	  är	  långvariga.	  De	  dyker	  upp	  väldigt	  kortvarigt	  så	  det	  
kan	  ibland	  handla	  om	  ett	  tiotal	  sekunder	  innan	  spelbolagets	  riskavdelning	  har	  justerat	  
oddset	  så	  därför	  gäller	  det	  för	  spelarna	  att	  vara	  snabba.	  Av	  denna	  anledning	  är	  API:n	  ett	  
nyttigt	  verktyg	  för	  toppspelarna.	  	  
	  
Spelbolagen	  är	  medvetna	  om	  att	  dessa	  spelare	  spelar	  till	  överodds	  men	  de	  hanterar	  
dessa	  aktörer	  på	  vitt	  skilda	  sätt.	  De	  flesta	  spelbolag	  väljer	  helt	  enkelt	  att	  limitera	  dessa	  
spelare,	  eftersom	  de	  anser	  att	  dessa	  spelare	  vinner	  för	  mycket	  pengar.	  Vidareutvecklat	  
betyder	  detta	  att	  de	  stryper	  spelarnas	  insatser.	  Exempelvis	  kan	  en	  spelare	  som	  tidigare	  
kunde	  spela	  för	  3000	  kr	  efter	  limitering	  placera	  samma	  spel	  för	  max	  25	  kr.	  Denna	  form	  
av	  limitering	  är	  laglig.	  Bolagen	  bryter	  med	  andra	  ord	  inte	  mot	  något	  regelverk.	  Många	  
spelbolag	  är	  ofta	  registrerade	  i	  länder	  som	  i	  princip	  ge	  dem	  fria	  händer	  att	  sätta	  sina	  
egna	  lagar.	  Som	  spelare	  betyder	  det	  att	  du	  endast	  kan	  vinna	  tills	  företaget	  anser	  att	  du	  
vunnit	  för	  mycket.2	  Detta	  fenomen	  är	  en	  direkt	  anledning	  till	  att	  så	  många	  toppspelare	  
spelar	  i	  andra	  människors	  identiteter.	  	  	  
	  
Sedan	  finns	  det	  även	  spelbolag	  som	  inte	  limiterar	  spelare.	  De	  fortsätter	  att	  kartlägga	  
dessa	  toppspelare	  men	  istället	  för	  att	  limitera	  spelarna	  så	  väljer	  de	  att	  använda	  sig	  av	  
dessa	  spelare	  som	  någon	  form	  av	  risksignalement.	  Förenklat	  betyder	  det	  att	  när	  en	  
spelare	  som	  av	  ett	  spelbolag	  anses	  vara	  en	  toppspelare	  placerar	  ett	  spel	  så	  vet	  
spelbolaget	  att	  denne	  endast	  spelar	  till	  överodds	  och	  granskar	  därmed	  oddset	  och	  
beslutar	  om	  det	  behöver	  justeras	  eller	  inte.	  Med	  andra	  ord	  blir	  toppspelarna	  en	  
nyckelfaktor	  i	  dessa	  spelbolags	  riskhantering.	  	  
	  
För	  Svenska	  Spel	  gäller	  det	  sistnämnda	  för	  hantering	  av	  risk.	  De	  använder	  sig	  av	  
toppspelare	  som	  signalement	  för	  risk	  och	  väljer	  att	  inte	  limitera	  spelare.	  Eftersom	  
Svenska	  Spel	  är	  ett	  statligt	  spelbolag	  vars	  mantra	  är	  ”spela	  lagom”	  så	  är	  maxsumman	  för	  
varje	  spel	  per	  dag	  satt	  till	  1000	  kr.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  många	  andra	  spelbolag	  där	  
spelare	  kan	  placera	  för	  hundratusentals	  kronor	  per	  placerat	  spel.	  
	  

Avgränsningar	  
	  
För	  att	  överhuvudtaget	  kunna	  arbeta	  med	  hantering	  av	  risk	  vid	  oddssättning	  krävs	  
följande	  förutsättningar:	  
	  

• Endast	  1X2	  spel	  kommer	  att	  hanteras.	  Dessa	  kommer	  att	  hanteras	  som	  singelspel	  
och	  därmed	  inte	  ingå	  i	  någon	  kombination.	  Detta	  för	  att	  få	  ett	  slutresultat	  som	  
går	  att	  tyda	  med	  större	  säkerhet.	  	  

• Efter	  konsultation	  med	  vår	  handledare	  har	  författarna	  valt	  att	  hämta	  data	  från	  3	  
stora	  spelbolag.	  Detta	  är	  en	  censurerad	  version	  av	  examensarbetet.	  I	  
fortsättningen	  kommer	  dessa	  bolag	  att	  refereras	  till	  som	  Bolag	  A,	  Bolag	  B	  och	  
Bolag	  C.	  	  

• Datat	  kommer	  från	  7	  stora	  europeiska	  ligor.	  Dessa	  ligor	  har	  efter	  konsultation	  
med	  handledare	  valts	  ut	  eftersom	  de	  anses	  vara	  fria	  från	  match-‐fixing.	  Datat	  
hämtas	  över	  4	  säsonger	  mellan	  2011-‐2015	  och	  följande	  ligor.	  	  
1. Premier	  League	  (England)	  
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2. Championship	  (England)	  
3. La	  Liga	  (Spanien)	  
4. Serie	  A	  (Italien)	  
5. Eredivisie	  (Holland)	  
6. Bundesliga	  (Tyskland)	  
7. Ligue	  1	  (Frankrike)	  

	  
Calciopoli-‐skandalen	  20063	  som	  drabbade	  italienska	  Serie	  A	  har	  författarna	  haft	  i	  åtanke	  
vid	  val	  av	  ligor.	  Tillsammans	  med	  vår	  handledare	  togs	  beslutet	  att	  Serie	  A	  idag	  är	  en	  liga	  
som	  går	  att	  lita	  på	  där	  matchgranskningen	  blivit	  extremt	  hård.	  	  	  

Problembakgrund	  
	  
Alla	  bolag	  har	  sina	  brister,	  även	  de	  bästa.	  De	  som	  anses	  vara	  bäst	  på	  riskhantering	  inom	  
denna	  bransch	  är	  inte	  heller	  fria	  från	  svagheter.	  Det	  händer	  att	  de	  bolag	  som	  agerar	  
ledare	  på	  oddsmarknaden	  sätter	  sina	  odds	  felaktigt	  samtidigt	  som	  många	  bolag	  som	  
agerar	  följare	  hakar	  på	  denna	  trend	  och	  sätter	  odds	  i	  samma	  region	  och	  utsätter	  sig	  
därmed	  för	  likartad	  risk.	  Problemet	  som	  uppstår	  är	  att	  många	  av	  de	  bolag	  som	  agerar	  
följare	  inte	  vet	  inom	  vilka	  oddsspann	  de	  ledande	  bolagen	  är	  duktiga	  på	  att	  hantera	  risk	  
och	  att	  följa	  blint	  är	  inte	  något	  att	  rekommendera.	  	  

Syfte	  
	  
Examensarbetets	  syfte	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  precisa	  Bolag	  A,	  Bolag	  B	  och	  Bolag	  C	  är	  i	  sina	  
stängningsodds	  jämfört	  med	  det	  faktiska	  utfallet.	  Därefter	  kommer	  ett	  av	  dessa	  bolag	  
efter	  samråd	  med	  handledare	  -‐	  att	  väljas	  ut	  som	  det	  bolag	  som	  visar	  sig	  vara	  bäst	  på	  att	  
hantera	  risk	  samtidigt	  som	  de	  erbjuder	  spelarna	  en	  ärlig	  chans	  till	  att	  göra	  en	  vinst.	  Ett	  
annat	  syfte	  är	  att	  ta	  fram/utveckla	  en	  matematisk	  modell	  för	  att	  förutspå	  utfall	  i	  matcher	  
beroende	  av	  målskillnader.	  Detta	  för	  att	  ge	  Svenska	  Spel	  ytterligare	  verktyg	  som	  kan	  
utnyttjas	  i	  ett	  oddssättning-‐	  och	  riskhanteringsperspektiv.	  	  

Mål	  
	  
Målet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  kunna	  skapa	  ett	  underlag	  för	  bristerna	  i	  det	  utvalda	  
företagets	  riskhantering.	  Som	  en	  direkt	  följd	  kommer	  ytterligare	  ett	  mål	  vilket	  är	  att	  
skapa	  en	  matematisk	  modell	  för	  att	  förutspå	  utfall	  i	  matcher.	  Målet	  är	  att	  Svenska	  Spel	  
förhoppningsvis	  ska	  kunna	  dra	  nytta	  av	  dessa	  verktyg	  lång	  tid	  framöver.	  	  	  

Produktmål	  
	  
Målet	  är	  att	  leverera	  avvikelser	  och	  den	  framtagna	  matematiska	  modellen	  på	  ett	  sätt	  
som	  är	  anpassat	  för	  Svenska	  Spel.	  Eftersom	  Excel	  är	  något	  som	  nästan	  alla	  på	  Svenska	  
Spel	  använder	  så	  valdes	  även	  Excel	  som	  huvudsaklig	  plattform	  för	  genomförandet.	  En	  
sammanställning	  av	  data	  för	  alla	  ligor	  individuellt	  men	  även	  en	  sammanslagning	  av	  alla	  
ligor	  tillsammans	  kommer	  att	  levereras	  i	  en	  Excel-‐fil	  till	  Svenska	  Spel.	  Den	  matematiska	  
modellen	  kommer	  även	  att	  levereras	  i	  form	  av	  en	  Excel-‐fil	  med	  en	  kort	  genomgång	  om	  
hur	  modellen	  fungerar	  till	  Svenska	  Spel.	  Utöver	  detta	  kommer	  även	  en	  skiss	  på	  hur	  
API:n	  ska	  se	  ut	  och	  vilka	  parametrar	  den	  ska	  sätta	  fokus	  på	  att	  levereras	  i	  form	  av	  en	  
Excel-‐fil	  till	  Svenska	  Spel.	  	  
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Kapitel	  2	  Teori	  

Odds	  
	  
Innan	  en	  studie	  om	  spelmarknadens	  riskhantering	  kan	  genomföras	  behövs	  det	  göras	  en	  
definiering	  av	  de	  två	  mest	  centrala	  begreppen	  i	  denna	  marknad,	  odds	  och	  oddssättning.	  	  
Odds	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  för	  sannolikhet	  och	  det	  begreppet	  kan	  ha	  olika	  
betydelser.	  	  
	  
Inom	  vadslagning	  används	  odds	  som	  ett	  begrepp	  för	  att	  beskriva	  proportionen	  mellan	  
vinst	  och	  insats.	  Odds	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  både	  spelarna	  och	  spelbolagen	  
(Bookmaker).	  Det	  är	  spelbolagen	  som	  håller	  på	  med	  oddssättning	  eftersom	  det	  är	  de	  
som	  sätter/bestämmer	  oddsen.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  för	  spelbolagen	  att	  vara	  väldigt	  
noggranna	  i	  sin	  oddssättning	  för	  att	  undvika	  överodds.	  Som	  det	  även	  nämns	  i	  
introduktionen	  så	  kallas	  odds	  som	  ligger	  högre	  än	  marknadens	  satta	  odds	  för	  överodds.	  
Med	  andra	  ord	  ges	  spelarna	  möjligheten	  att	  placera	  ett	  spel	  till	  högre	  sannolikhet	  än	  vad	  
marknaden	  erbjuder.	  Genom	  att	  undvika	  överodds	  minskar	  spelbolagen	  risken	  att	  
förlora	  pengar.	  
	  
I	  Europa	  och	  därmed	  Sverige,	  används	  det	  som	  kallas	  för	  europeiskt	  odds	  som	  är	  ett	  tal	  
för	  hur	  mycket	  man	  får	  tillbaka	  per	  insats.	  Låt	  säga	  att	  en	  spelare	  placerar	  100	  kr	  på	  ett	  
spel	  med	  odds	  2.1.	  Vid	  vinst	  erhåller	  spelaren	  210	  kr	  och	  därmed	  genererat	  en	  vinst	  på	  
110	  kr	  enligt	  följande	  formel:4	  
	  

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠	  
	  
Sannolikhet	  inom	  statistik	  beskriver	  hur	  stor	  chans	  det	  är	  att	  någonting	  inträffar	  enligt	  
följande	  formel:	  
	  

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑑å  𝐴  𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑓𝑎𝑙𝑙 	  

	  
Odds	  är	  1	  dividerat	  med	  sannolikheten	  för	  det	  specifika	  utfallet	  och	  har	  följande	  formel:5	  
	  

𝑂𝑑𝑑𝑠 =
1

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡  𝑓ö𝑟  𝑎𝑡𝑡  𝐴  𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟	  

	  
	  
Tabellen	  nedan	  representerar	  oddsen	  vid	  spel1X2	  för	  ett	  vist	  spelbolag	  i	  matchen	  mellan	  
Manchester	  United	  mot	  Swansea	  City.	  Därefter	  följer	  en	  illustrering	  på	  hur	  odds	  kan	  
förvandlas	  till	  sannolikheter.	  	  
	  
	  

1	   X	   2	  
1,37	   4,56	   7,82	  

	  
1	  står	  för	  en	  hemmavinst	  för	  Manchester	  United	  
X	  står	  för	  oavgjort	  
2	  står	  för	  bortavinst	  för	  Swansea	  City	  
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Det	  inverterade	  oddset	  att	  det	  blir	  en	  1:a	  är:	  
	  

0.7299 =   
1
1.37	  

	  
Det	  inverterade	  oddset	  att	  det	  blir	  X	  är:	  
	  

0.2193 =   
1
4.56	  

	  
Det	  inverterade	  oddset	  att	  det	  blir	  en	  2:a	  är:	  
	  

0.1279 =   
1
7.82	  

	  
Summan	  av	  ovan	  beräknade	  inverterade	  odds	  är:	  	  
	  

0.7299+ 0.2193+ 0.1279 = 1.0771	  
	  
Teoretiskt	  borde	  summan	  av	  inverterade	  odds	  alltid	  vara	  1	  eller	  större	  än	  1.	  
Anledningen	  till	  varför	  den	  inte	  får	  vara	  mindre	  än	  1	  är	  att	  spelaren	  då	  kan	  spela	  1X2	  
med	  viktade	  insatser	  och	  ändå	  göra	  en	  positiv	  avkastning.	  Vad	  siffran	  1.0771	  i	  ovan	  
nämnda	  exemplet	  representerar	  är	  företagets	  marginal	  för	  oddssättning.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  odds	  går	  det	  att	  beräkna	  hur	  mycket	  spelbolagen	  betalar	  tillbaka	  till	  sina	  
kunder.	  Detta	  fenomen	  kallas	  för	  behållning.	  Förenklat	  betyder	  behållning	  hur	  mycket	  
ett	  spelbolag	  behåller	  som	  en	  säkerhet	  av	  alla	  insatser.	  Ett	  spelbolag	  fungerar	  liksom	  
övriga	  bolag	  världen	  över.	  De	  är	  vinstdrivande	  och	  måste	  få	  in	  pengar	  för	  att	  kunna	  gå	  
runt.	  Detta	  fenomen	  fungerar	  som	  en	  säkerhet	  så	  att	  spelbolaget	  inte	  ska	  gå	  minus	  efter	  
alla	  utbetalningar.	  Med	  detta	  sagt	  betyder	  det	  inte	  att	  spelbolagen	  alltid	  går	  plus	  utan	  
det	  varierar.	  Formel	  för	  att	  beräkna	  Behållningen	  ser	  ut	  enligt	  följande:	  
	  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 =   
1

(𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑎𝑙𝑙𝑎  𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟)	  

	  
𝐵𝑒ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 1− å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔	  

	  
Genom	  att	  använda	  sig	  av	  siffrorna	  från	  ovan	  nämnda	  exemplet	  kan	  behållningen	  
beräknas	  till:	  	  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 =   
1

1.0771 = 0,928 = 92,8%	  
	  

𝐵𝑒ℎå𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 1− 0,928 = 0,072 = 7,2%	  
	  
Spelbolaget	  sätter	  med	  andra	  ord	  sina	  odds	  med	  7.2	  %	  som	  behållning.	  Denna	  siffra	  
tenderar	  att	  variera	  beroende	  på	  spelbolag.	  Värt	  att	  nämna	  är	  att	  den	  beräknade	  
behållningen	  ovan	  endast	  representerar	  en	  match.	  Oftast	  räknar	  spelbolagen	  sin	  
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behållning	  genom	  att	  sammanställa	  resultat	  från	  alla	  ligor	  som	  de	  sätter	  odds	  på	  inom	  
samma	  sport.	  	  

Kellys	  formel	  
	  
Som	  spelare	  vill	  man	  vinna	  pengar	  varje	  gång	  man	  placerar	  ett	  spel.	  Med	  andra	  ord	  vill	  
spelaren	  göra	  en	  positiv	  avkastning	  på	  den	  spelade	  summan	  varje	  gång.	  Detta	  är	  något	  
som	  spelbolagen	  inte	  vill	  ska	  inträffa	  kontinuerligt	  över	  tid	  eftersom	  de	  förlorar	  pengar	  
på	  det.	  En	  viktig	  aspekt	  i	  utförandet	  av	  examensarbetet	  har	  varit	  att	  granska	  de	  olika	  
metoder	  som	  hjälper	  spelarna	  att	  vinna,	  vare	  sig	  det	  varit	  på	  ett	  spel	  eller	  sett	  över	  en	  
längre	  tidsperiod.	  Eftersom	  examensarbetet	  avgränsas	  till	  singlar	  inom	  1X2-‐spel	  endast	  
så	  lades	  fokus	  på	  vanligt	  förekommande	  metoder	  inom	  denna	  spel-‐genre.	  Singlar	  
betyder	  inom	  spelteorins	  värld	  att	  det	  endast	  placeras	  ett	  spel	  på	  en	  match	  och	  att	  dessa	  
inte	  knyts	  ihop	  med	  flera	  andra	  matcher	  och	  skapar	  en	  serie.	  	  
	  
En	  vanligt	  förekommande	  metod	  inom	  1X2	  är	  Kelly’s	  Criterion	  vilket	  på	  svenska	  kallas:	  
Kellys	  formel.	  Syftet	  med	  formeln	  är	  att	  spelaren	  ska	  veta	  hur	  mycket	  av	  sin	  spelkassa	  
denne	  ska	  satsa	  för	  att	  optimera	  sin	  utdelning.	  Om	  spelaren	  exempelvis	  spelar	  på	  en	  
match,	  bör	  denne	  veta	  något	  om	  lagen	  samt	  hur	  stor	  sannolikheten	  är	  att	  ett	  visst	  lag	  
vinner.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  med	  Kellys	  formel	  att	  ha	  rätt	  kunskap	  för	  att	  minimera	  
risken	  för	  förlust.	  Formeln	  ser	  ut	  enligt	  följande:	  
	  

𝐿 =𝑊 −
1−𝑊
𝑅 	  

	  
W	  i	  formeln	  ovan	  står	  för	  hur	  stor	  sannolikheten	  är	  att	  spelaren	  gör	  en	  vinst	  medan	  R	  
står	  för	  hur	  stor	  risken	  för	  förlust	  är.	  Slutligen	  erhålls	  en	  procentuell	  siffra	  L	  vilken	  enligt	  
Kellys	  formel	  ska	  tolkas	  som	  hur	  stor	  del	  av	  spelkassan	  spelaren	  ska	  satsa	  i	  sitt	  spel.	  	  
	  
Det	  som	  kan	  sägas	  om	  formeln	  ovan	  är	  att	  den	  inte	  är	  särskilt	  användbar	  eftersom	  den	  
saknar	  en	  koppling	  till	  spelbolagens	  odds.	  Det	  intressanta	  hade	  varit	  vad	  spelaren	  tror	  i	  
förhållande	  till	  oddset	  och	  eftersom	  denna	  faktor	  saknas	  i	  ovan	  nämnda	  formel	  så	  blir	  
den	  inte	  så	  användbar.	  Med	  tiden	  har	  formeln	  kommit	  att	  utvecklas	  och	  den	  saknade	  
aspekten	  det	  vill	  säga	  en	  koppling	  till	  odds	  har	  införts.	  Idag	  ser	  formeln	  ut	  enligt	  
följande:	  
	  

𝐿 =
(𝑝 ∗ 𝐾 − 1)
𝐾 − 1

6	  
	  
I	  den	  senare	  versionen	  av	  Kellys	  formel	  står	  L	  för	  den	  insats	  du	  söker.	  p	  står	  för	  vad	  
spelaren	  anser	  att	  sannolikheten	  för	  ett	  tecken	  är	  medan	  K	  är	  spelbolagets	  sannolikhet	  
för	  samma	  tecken.	  För	  att	  ytterligare	  förklara	  hur	  formeln	  fungerar	  illustreras	  ett	  
exempel	  nedan:	  
	  
Matchen	  mellan	  Chelsea	  –	  Manchester	  United	  används	  för	  att	  exemplifiera.	  Spelbolaget	  
tror	  att	  sannolikheten	  att	  utfallet	  i	  matchen	  blir	  1	  är	  40	  %,	  30	  %	  på	  att	  det	  blir	  kryss	  
samt	  30	  %	  på	  att	  det	  blir	  2.	  Med	  dessa	  sannolikheter	  kan	  oddsen	  se	  ut	  enligt	  följande:	  
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Utfall	   Odds	  
1	   2.50	  
X	   3.33	  
2	   3.33	  

	  
För	  enkelhetens	  skull	  så	  antas	  det	  att	  spelaren	  sitter	  på	  någon	  form	  av	  information	  som	  
undanhållits	  från	  spelbolaget	  som	  satt	  oddsen.	  Både	  spelaren	  och	  spelbolaget	  vet	  att	  
Wayne	  Rooney	  är	  i	  mycket	  god	  form.	  Spelaren	  följer	  Diego	  Costa	  på	  instagram	  och	  kan	  
konstatera	  att	  Costa	  hade	  en	  festlig	  natt	  dagen	  före	  match.	  Spelaren	  sitter	  på	  
information	  som	  ger	  denne	  ett	  övertag.	  Med	  denna	  information	  anser	  spelaren	  att	  
sannolikheten	  för	  att	  utfallet	  blir	  1	  är	  30	  %,	  att	  utfallet	  blir	  kryss	  är	  30	  %	  och	  att	  utfallet	  
blir	  2	  är	  40	  %.	  Spelaren	  placerar	  sitt	  spel	  på	  Manchester	  United	  och	  enligt	  Kellys	  formel	  
ska	  den	  sökta	  insatsen	  vara:	  
	  

𝐿 =
(0.4 ∗ 3.33− 1)

3.33− 1 	  
	  

𝐿 = 0.14	  
	  
Enligt	  Kellys	  formel	  ska	  spelaren	  spela	  14	  %	  av	  sin	  spelkassa	  på	  Manchester	  United.	  
Detta	  exempel	  konstruerades	  lite	  extremt	  för	  att	  förenkla	  förklaringen.	  I	  verkligheten	  
skiljer	  det	  sällan	  så	  mycket	  mellan	  spelaren	  och	  spelbolaget.	  	  
	  
En	  av	  fördelarna	  med	  Kellys	  formel	  är	  att	  det	  kan	  hjälpa	  spelaren	  att	  optimera	  sitt	  
kapital.	  Den	  beräknade	  procentdelen	  av	  spelarens	  kapital	  som	  beräknas	  fram	  av	  Kellys	  
formel	  optimerar	  spelarens	  spel	  vid	  varje	  insats.	  Ett	  vanligt	  förekommande	  problem	  hos	  
spelare	  är	  svårigheten	  att	  veta	  hur	  mycket	  av	  kapitalet	  som	  ska	  läggas	  på	  ett	  spel.	  Kellys	  
formel	  räknar	  ut	  denna	  procentsats	  åt	  spelaren	  och	  ger	  därmed	  en	  röd	  tråd	  genom	  alla	  
spel.	  Istället	  för	  att	  spela	  50	  kr	  på	  ett	  spel	  och	  500	  kr	  på	  ett	  annat	  så	  bestäms	  insatserna	  
av	  spelarens	  kunskap	  om	  matchen.	  	  
	  
Nackdelen	  med	  Kellys	  formel	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  beräkna	  hur	  en	  specifik	  typ	  av	  
information	  procentuellt	  kan	  skilja	  sig	  från	  spelbolagets	  beräkningar.	  I	  det	  tidigare	  
nämnda	  exemplet	  är	  det	  i	  verkligheten	  mycket	  svårt	  att	  generera	  fram	  den	  procentuella	  
ändringen	  genom	  att	  sitta	  på	  utesluten	  information.	  En	  spelare	  kan	  alltid	  göra	  en	  
uppskattning	  men	  aldrig	  veta	  exakt	  vilket	  i	  sin	  tur	  är	  bra	  för	  spelbolagen.	  Ytterligare	  en	  
nackdel	  med	  Kellys	  formel	  är	  att	  den	  är	  byggd	  på	  information.	  I	  detta	  fall	  representerar	  
information	  någon	  form	  av	  nyhet	  som	  spelbolagen	  inte	  vet	  om.	  Spelare	  har	  oftast	  
mindre	  information	  än	  vad	  spelbolagen	  har.	  Detta	  påstående	  kan	  motbevisas	  i	  mindre	  
ligor	  som	  spelbolagen	  inte	  lägger	  någon	  större	  vikt	  kring	  men	  i	  internationella	  
fotbollsligor	  har	  oftast	  spelbolagen	  koll	  på	  det	  mesta.	  Med	  detta	  sagt	  så	  kommer	  det	  
sällan	  uppstå	  en	  situation	  där	  spelaren	  sitter	  på	  en	  information	  som	  ger	  denne	  ett	  
övertag.	  	  
	  
Eftersom	  nackdelarna	  överväger	  fördelarna	  i	  Kellys	  formel	  så	  kommer	  den	  inte	  att	  
implementeras	  i	  projektet.	  Det	  bör	  dock	  nämnas	  att	  Kellys	  formel	  bidragit	  med	  
insiktsfulla	  kunskaper	  i	  hur	  spelare	  identifierar	  svagheter	  i	  spelbolagens	  oddssättning.	  	  
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Time	  independent	  Poisson	  Regression	  och	  poissonfördelning	  	  
	  
Poissonfördelning	  är	  en	  så	  kallad	  diskret	  sannolikhetsfördelning	  som	  används	  för	  att	  
beskriva	  olika	  händelser	  som	  inträffar	  utan	  att	  vara	  beroende	  av	  varandra.	  Ett	  vanligt	  
exempel	  är	  hur	  många	  samtal	  som	  inkommer	  till	  en	  telefonväxel.	  Denna	  fördelning	  kan	  
användas	  även	  i	  sportvärlden	  eftersom	  matchresultaten	  ofta	  kan	  antas	  vara	  helt	  
oberoende	  av	  varandra.	  Sannolikhetsfunktionen	  för	  denna	  fördelning	  är	  hämtad	  från	  
Alm	  [15]	  och	  ser	  ut	  på	  följande	  sätt:	  
	  

𝑃 𝑋 = 𝑛 =
exp −𝜆 ∗ 𝜆!

𝑛! 	  
	  
Där	  n	  är	  antal	  observationer	  och	  λ	  är	  väntevärdet/medelvärdet.	  
	  
Time	  independent	  Poisson	  regression	  är	  en	  metod	  utvecklad	  av	  forskaren	  Maher	  och	  
har	  som	  syfte	  att	  förutspå	  matchresultat.	  Enligt	  Maher	  [11]	  finns	  det	  två	  slumpvariabler,	  
X	  och	  Y,	  som	  står	  antal	  gjorda	  mål	  i	  en	  match	  där	  i	  och	  j	  representerar	  hemma-‐	  samt	  
bortalaget.	  Detta	  antagande	  har	  följande	  distribution	  
 

𝑋!,!~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆) 
 

𝑌!,!~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝜇  
	  
Där	  X	  och	  Y	  är	  oberoende	  slumpvariabler	  med	  medelvärde	  𝜆  𝑜𝑐ℎ  𝜇.	  
Där	  i	  och	  j	  representerar	  hemma-‐	  samt	  bortalaget.	  	  
	  
X	  och	  Y	  är	  oberoende	  slumpvariabler.	  För	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  resultatet	  i	  matcher	  läggs	  
dessa	  två	  fördelningar	  ihop.	  x	  representerar	  antal	  gjorda	  mål	  av	  hemmalaget	  medan	  y	  
representerar	  antal	  gjorda	  mål	  av	  bortalaget.	  Följande	  sannolikhet	  råder:	  
	  

𝑃 𝑋!,! = 𝑥,𝑌!,! = 𝑦 =
𝜆!exp  (−𝜆)

𝑥!   
𝜇!exp  (−𝜇)

𝑦! 	  

	  
Eftersom	  den	  ovan	  nämnda	  formeln	  är	  en	  linjär	  kombination	  av	  X	  och	  Y	  används	  en	  
loglinjär	  modell.	  Denna	  modell	  bygger	  på	  en	  logaritm	  som	  är	  en	  linjär	  kombination	  av	  
parametrarna	  i	  ovan	  nämnda	  formel	  för	  att	  i	  nästa	  steg	  tillämpa	  linjär	  regression	  för	  att	  
slutligen	  ta	  reda	  på	  𝜆  och  𝜇.	  Med	  hjälp	  av	  Kuonens	  [12]	  och	  Lees	  [13]	  definition	  på	  den	  
log-‐linjära	  modellen	  erhålls	  följande	  formler:	  
	  

log 𝜆 = 𝑐! + 𝑎! − 𝑑! + ℎ	  
	  

log 𝜇 = 𝑐! + 𝑎! − 𝑑! 	  
där	  𝑎! ,𝑑! , ℎ > 0.	  
	  
	  a	  står	  för	  attackstyrka,	  d	  för	  försvarsstyrka	  och	  hemmaplansfördel.	  
	  
𝑐!  𝑜𝑐ℎ  𝑐! Står	  för	  antal	  mål	  som	  respektive	  lag	  gjorde	  säsongen	  innan.	  
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I	  följande	  steg	  används	  en	  regressionsalgoritm	  för	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  respektive	  lags	  
styrkor.	  För	  tidsoberoende	  Poisson	  regression	  används	  maximum	  likelihood	  som	  
regressionsalgoritm.	  Likelihood	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  att	  bestämma	  de	  
tillgängliga	  data	  okända	  parametrar.	  I	  detta	  fall	  bestäms	  ett	  lag	  styrka	  genom	  att	  
minimera	  den	  log-‐likelihood	  funktionen	  med	  avseende	  på	  𝜆  och  𝜇:	  
 

𝐿 𝑎! ,𝑑! , ℎ; 𝑖 = 1,…𝐶 = − log
𝜆!
!! exp −𝜆!

𝑥!!
  
𝜇!
!!exp  (−𝜇!)

𝑦!!

!

!!!

	  

	  

= − log  (
𝜆!
!! exp −𝜆!

𝑥!!
  
𝜇!
!! exp −𝜇!

𝑦!!
)

!

!!!

	  

	  

= 𝜆! + 𝜇! −    𝑥! log 𝜆! −
!

!!!

!

!!!

!

!

𝑦!log  (𝜇!) +    log  (𝑥!!)
!

!!!

!

!!!

+ log  (𝑦!!)
!

!!!

	  

 
Där	  C	  står	  för	  antal	  lag	  som	  är	  under	  säsongen	  och	  N	  står	  för	  antal	  spelade	  matcher	  tills	  
nu.	  	  
	  
Då	  𝑥!  𝑜𝑐ℎ  𝑦!	  är	  givna,	  kan	  𝑎! ,𝑑!   𝑜𝑐ℎ  ℎ	  räknas	  med	  hjälp	  av	  en	  metod	  som	  kallas	  
expetaction	  maxizimation	  som	  är	  en	  iterativ	  metod	  för	  att	  bestämma	  maximum	  
likelihood	  	  uppskattningar	  av	  parametrar.	  Det	  ser	  ut	  på	  följande	  sätt:	  
	  

min
!!,!!,!

𝐿(𝑎! ,𝑑! , ℎ, 𝑖 = 1,…𝐶)	  

	  
På	  grund	  av	  komplexiteten	  med	  denna	  modell	  samt	  att	  Svenska	  spel	  redan	  använder	  sig	  
av	  en	  liknande	  modell	  i	  sin	  oddssättning,	  har	  författarna	  för	  denna	  rapport	  efter	  
konsultation	  med	  handledare	  från	  Svenska	  Spel	  valt	  att	  inte	  implementera	  modellen.	  
Däremot	  har	  modellens	  huvudidé	  behållits	  och	  implementeras	  i	  mindre	  exempel	  för	  att	  
se	  hur	  metodiken	  fungerar	  och	  om	  det	  är	  något	  värt	  att	  överväga.	  Nedan	  presenteras	  
enklare	  exempel	  på	  dessa	  beräkningar.	  
	  
Poissonfördelning	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  verktyg	  för	  såväl	  spelare	  som	  
oddssättare.	  Fördelningen	  används	  främst	  för	  att	  förutspå	  matchers	  utfall	  i	  form	  av	  mål.	  
För	  spelarna	  används	  poissonfördelningen	  som	  en	  av	  många	  olika	  verktyg	  för	  att	  
identifiera	  överodds.	  Spelbolagen	  använder	  poissonfördelning	  som	  ett	  verktyg	  av	  många	  
för	  att	  sätta	  så	  korrekta	  odds	  som	  möjligt	  och	  därmed	  inte	  erbjuda	  överodds.	  Svenska	  
Spel	  är	  ett	  utav	  spelbolagen	  som	  använder	  sig	  av	  poissonfördelning	  för	  att	  förutspå	  
matchresultat.	  Nedan	  kommer	  ett	  exempel	  att	  illustreras	  för	  att	  förenkla	  detta:	  
	  
Låt	  säga	  att	  spelaren	  vill	  placera	  ett	  spel	  på	  matchen	  Chelsea-‐Arsenal	  (2015-‐2016).	  
Innan	  spelaren	  väljer	  val	  av	  spel	  vill	  spelaren	  generera	  fram	  ett	  hypotetiskt	  utfall.	  Till	  att	  
börja	  med	  så	  beräknas	  snittet	  på	  antal	  mål	  som	  ett	  hemmalag	  gjorde	  det	  gångna	  året	  i	  
Premier	  League.	  Detta	  görs	  enligt	  följande:7	  
	  

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔 =   
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑔𝑗𝑟𝑜𝑑𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛  𝑎𝑣  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔  

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟 	  
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1.474 =   
560
380	  

	  
1.474	  representerar	  medelantal	  mål	  som	  ett	  lag	  i	  Premier	  League	  gjorde	  under	  säsongen	  
2014-‐2015.	  Samma	  formel	  används	  för	  att	  beräkna	  medelantal	  mål	  som	  ett	  bortalag	  
gjorde	  på	  bortaplan	  under	  säsongen	  2014-‐2015.	  Nedan	  återfinns	  medelantal	  mål	  för	  ett	  
bortalag	  i	  Premier	  League:	  
	  

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛 =   
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑔

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟 	  
	  

1.092 =   
560
380	  

	  
Med	  hjälp	  av	  dessa	  representativa	  siffror	  för	  Premier	  League	  säsongen	  2014-‐2015	  ska	  
Chelseas	  anfallsstyrka	  på	  hemmaplan	  beräknas	  samt	  arsenals	  försvarsstyrka	  på	  
bortaplan	  beräknas.	  Baserad	  på	  denna	  statistik	  kan	  därefter	  antal	  mål	  som	  
Chelsea/Arsenal	  kommer/kommer	  inte	  att	  göra	  att	  beräknas.	  

Antal	  mål	  Chelsea	  förutspås	  göra	  mot	  Arsenal	  
	  
Chelseas	  anfallsstyrka	  beräknas	  i	  två	  steg.	  Steg	  ett	  går	  ut	  på	  att	  dividera	  antal	  mål	  som	  
Chelsea	  gjorde	  på	  hemmaplan	  den	  gångna	  säsongen	  med	  antalet	  hemmamatcher:	  
	  

1.89 =   
36
19	  

	  
Steg	  två	  i	  beräkningen	  går	  ut	  på	  att	  dividera	  medelantal	  mål	  Chelsea	  gjorde	  på	  
hemmaplan	  med	  medelantal	  mål	  ett	  hemmalag	  gjorde	  den	  gångna	  säsongen:	  
	  

1.29 =
1.89
1.474	  

	  
Förenklat	  kan	  detta	  tolkas	  som	  att	  Chelsea	  gjorde	  12,4	  %	  färre	  mål	  än	  vad	  snittet	  för	  
antal	  mål	  på	  hemmaplan	  var	  den	  passerade	  säsongen	  i	  Premier	  League.	  	  
	  
Även	  Arsenals	  försvarsstyrka	  på	  bortaplan	  beräknas	  i	  två	  steg.	  I	  det	  första	  steget	  går	  ut	  
på	  att	  dividera	  antalet	  insläppta	  mål	  på	  bortaplan	  med	  antalet	  bortamatcher:	  
	  

1.16 =
22
19	  

	  
Därefter	  divideras	  det	  beräknade	  värdet	  med	  medelantal	  mål	  som	  ett	  bortalag	  släppte	  in	  
året	  innan:	  	  
	  

0.79 =   
1.16
1.474	  
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Arsenals	  försvarsstyrka	  på	  bortaplan	  är	  0.79.	  Med	  andra	  ord	  släpper	  Arsenal	  in	  46.4	  %	  
färre	  mål	  än	  vad	  medel	  för	  antal	  insläppta	  mål	  på	  bortaplan.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  siffror	  
och	  formeln	  nedan	  kan	  det	  förutspås	  hur	  många	  mål	  Chelsea	  kommer	  göra	  mot	  Arsenal:	  
	  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐶ℎ𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎 = 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎  𝑎𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 ∗ 𝐴𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙  𝑓ö𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 ∗𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔	  
	  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐶ℎ𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎 = 1.29 ∗ 0.79 ∗ 1.474	  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐶ℎ𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎 = 1.5	  

	  
Denna	  formel	  tar	  inte	  enbart	  hänsyn	  till	  Chelseas	  anfallsstyrka	  på	  hemmaplan	  utan	  även	  
Arsenals	  försvarsstyrka	  på	  bortaplan.	  För	  att	  kunna	  förutspå	  matchens	  utfall	  måste	  dock	  
Arsenals	  anfallsstyrka	  på	  bortaplan	  och	  även	  Chelseas	  försvarsstyrka	  på	  hemmaplan	  att	  
beräknas.	  	  

Antal	  mål	  Arsenal	  förutsägs	  göra	  mot	  Chelsea	  
	  
Arsenals	  anfallsstyrka	  borta	  beräknas	  i	  första	  steget	  genom	  att	  dividera	  antal	  mål	  de	  
gjorde	  året	  innan	  på	  bortaplan	  med	  antal	  spelade	  bortamatcher:	  	  
	  

1.58 =   
30
19	  

	  
Därefter	  divideras	  det	  beräknade	  värdet	  med	  medelantal	  mål	  som	  ett	  borta	  lag	  gjorde	  i	  
Premier	  League	  under	  säsongen	  2014-‐2015:	  
	  

1.45 =
1.58
1.092	  

	  
Detta	  innebär	  att	  Arsenal	  gör	  32.7	  %	  fler	  mål	  på	  bortaplan	  än	  vad	  snittet	  för	  ett	  lag	  i	  
Premier	  League	  ligger	  gör.	  Första	  steget	  i	  att	  beräkna	  Chelseas	  försvarsstyrka	  på	  
hemmaplan	  går	  ut	  på	  att	  dividera	  antalet	  insläppta	  mål	  på	  hemmaplan	  med	  antalet	  
hemmamatcher:	  
	  

0.47 =   
9
19	  

	  
I	  nästkommande	  steg	  divideras	  det	  beräknade	  värdet	  med	  medelantal	  insläppta	  mål	  på	  
hemmaplan	  för	  att	  generera	  fram	  Chelseas	  försvarsstyrka:	  
	  

0.43 =
0.47
1.092	  

	  
Denna	  siffra	  betyder	  att	  Chelsea	  släpper	  in	  60.6	  %	  färre	  mål	  på	  hemmaplan	  än	  snittet.	  
Med	  hjälp	  av	  ovan	  beräknade	  siffror	  tillsammans	  med	  följande	  formel	  kan	  det	  förutspås	  
hur	  många	  mål	  Arsenal	  kommer	  att	  göra:	  
	  
	  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐴𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙 = 𝐴𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 ∗ 𝐶ℎ𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑠  𝑓ö𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 ∗𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑔	  
	  	  

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐴𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙 = 1.45 ∗ 0.43 ∗ 1.092	  
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𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑚å𝑙  𝐴𝑟𝑠𝑒𝑛𝑎𝑙 = 0.68	  

	  
Utifrån	  dessa	  beräkningar	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  Chelsea	  förväntas	  vinna	  matchen	  
eftersom	  de	  förväntas	  göra	  fler	  mål	  än	  Arsenal,	  1.49>0.68.	  För	  en	  del	  spelare	  räcker	  
denna	  beräkning	  för	  att	  placera	  ett	  spel.	  Däremot	  bör	  det	  göras	  fler	  beräkningar	  för	  att	  
förutspå	  sannolikheterna	  för	  olika	  resultat.	  Med	  resultat	  menas	  i	  detta	  fall	  det	  exakta	  
utfallet	  av	  slutresultatet.	  Detta	  är	  en	  metod	  som	  både	  spelare	  och	  spelbolag	  använder	  för	  
att	  förutspå	  matcherresultat.	  	  
	  
Formeln	  för	  poissonfördelning	  används	  i	  detta	  fall	  för	  båda	  lagen	  där	  n	  står	  för	  antal	  mål	  
och	  𝜆	  står	  för	  respektive	  lags	  förväntade	  antal	  mål,	  1.49	  och	  0.68.	  I	  Tabell	  2.1	  visas	  
resultat	  från	  dessa	  beräkningar:	  
	  

Poisson	  distribution	  for	  Chelsea	  X	  Arsenal	  

Goals	   0	   1	   2	   3	   4	  

Chelsea	   22.54%	   33.58%	   25.02%	   12.43%	   4.63%	  

Arsenal	   50.66%	   34.44%	   11.71%	   2.65%	   0.45%	  

Tabell	  2.1,	  Sannolikhet	  för	  antal	  mål	  enligt	  poissonfördelning.	  	  
	  
Enligt	  Tabell	  2.1	  är	  sannolikheten	  som	  högst	  för	  att	  Chelsea	  ska	  göra	  ett	  mål	  samtidigt	  
som	  sannolikheten	  är	  som	  störst	  för	  att	  Arsenal	  ska	  göra	  noll	  mål.	  Utifrån	  Tabell	  2.1	  är	  
ett	  sannolikt	  resultat	  1-‐0	  till	  Chelsea.	  	  
	  
För	  spelarna	  kan	  denna	  information	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  ha	  en	  bättre	  grund	  i	  
val	  av	  spel.	  En	  följd	  av	  denna	  grund	  blir	  att	  spelarna	  letar	  överodds	  hos	  olika	  spelbolag.	  
Förenklat	  letar	  de	  efter	  det	  bolag	  som	  erbjuder	  högst	  odds.	  På	  samma	  sätt	  används	  detta	  
verktyg	  av	  spelbolagen	  för	  att	  kunna	  sätta	  sina	  odds.	  	  
	  
Trots	  att	  det	  matematiskt	  förväntade	  resultatet	  var	  1-‐0	  till	  Chelsea	  och	  att	  matchen	  i	  
verkliga	  fallet	  slutade	  1-‐0	  till	  Chelsea	  finns	  det	  fortfarande	  en	  stor	  osäkerhet.	  Avgörande	  
händelser	  i	  en	  fotbollsmatch	  är	  svåra	  att	  få	  in	  i	  matematiken	  vilket	  gör	  att	  detta	  verktyg	  
har	  en	  stor	  osäkerhet	  och	  bara	  för	  att	  det	  stämde	  i	  detta	  exempel	  behöver	  det	  inte	  göra	  
det	  i	  många	  andra	  fall.	  	  
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API	  
	  
Ett	  vanligt	  förekommande	  problem	  för	  spelbolag	  i	  världen	  inträffar	  vid	  oddsjusteringar.	  
Svenska	  Spel	  är	  inte	  något	  undantag.	  Företagen	  gör	  sina	  beräkningar	  och	  sätter	  sina	  
odds	  men	  därefter	  justeras	  oddsen	  beroende	  av	  marknadens	  rörelse.	  Många	  företag	  
använder	  sig	  utav	  stora	  företag	  som	  indikatorer	  och	  justerar	  sina	  odds	  i	  samma	  takt	  som	  
de	  större	  företagen.	  Förenklat	  kan	  det	  beskrivas	  som	  att	  de	  större	  bolagen	  styr	  
marknaden.	  	  
	  
Som	  det	  nämnts	  tidigare	  är	  de	  duktiga	  spelarna	  ute	  efter	  att	  hitta	  överodds.	  Ett	  överodds	  
är	  förenklat	  ett	  odds	  som	  ligger	  högre	  än	  marknaden	  och	  sannolikheten	  för	  utfallet.	  	  
Dessa	  spelare	  är	  vaksamma	  och	  väntar	  på	  att	  en	  justering	  ska	  ske	  inom	  marknaden	  för	  
att	  sedan	  dra	  nytta	  av	  tiden	  det	  tar	  tills	  kedjereaktionen	  sätter	  igång.	  Det	  kan	  till	  
exempel	  vara	  så	  att	  ett	  stort	  bolag	  sänker	  sitt	  odds	  på	  en	  match	  och	  då	  placerar	  dessa	  
spelare	  sina	  spel	  på	  de	  bolag	  som	  fortfarande	  inte	  hunnit	  justera	  sina	  odds	  och	  därmed	  
erbjuder	  högre	  odds.	  Ordet	  kedjereaktion	  används	  eftersom	  en	  justering	  från	  ett	  stort	  
bolag	  ofta	  fungerar	  som	  ett	  startskott	  följt	  av	  att	  många	  andra	  bolag	  också	  justerar	  sina	  
odds.	  De	  flesta	  bolag	  har	  en	  riskhanteringsenhet	  som	  sitter	  och	  har	  koll	  på	  marknaden	  
och	  dess	  rörelser	  24	  timmar	  om	  dygnet.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  otroligt	  små	  tidsluckor	  
dessa	  spelare	  jobbar	  med	  innan	  oddsen	  justeras	  och	  marknaden	  planas	  ut.	  Det	  kan	  röra	  
sig	  om	  ett	  tiotal	  sekunder	  i	  vissa	  fall.	  	  
	  
Lösningen	  och	  skaparen	  av	  detta	  problem	  stavas	  API	  (Application	  Programming	  
Interface).	  Det	  är	  få	  spelare	  som	  hinner	  upptäcka	  en	  justering	  och	  placera	  ett	  spel	  på	  ett	  
tiotal	  sekunder.	  Istället	  använder	  de	  sig	  av	  en	  så	  kallad	  API.	  Det	  är	  en	  uppsättning	  av	  
programmeringsinstruktioner	  för	  att	  komma	  åt	  ett	  webbaserat	  program	  eller	  verktyg.	  
Förenklat	  upptäcker	  den	  överodds	  och	  skickar	  signaler	  till	  spelaren	  så	  att	  de	  snabbt	  kan	  
placera	  sitt	  spel.	  På	  liknande	  sätt	  kan	  spelbolagen	  använda	  sig	  av	  detta	  verktyg	  för	  att	  
minska	  risken	  för	  överodds.	  En	  API	  fungerar	  enligt	  följande:	  
	  

• Mata	  in	  information:	  För	  att	  ett	  spelbolag	  ska	  kunna	  jämföra	  sina	  odds	  med	  
andra	  bolag	  så	  behövs	  de	  andra	  bolagens	  odds.	  Detta	  görs	  i	  form	  av	  XML	  feeds	  
där	  odds	  från	  olika	  spelbolag	  finns	  och	  lagras	  i	  API:n.	  Fördelen	  med	  XML	  feeds	  är	  
att	  de	  är	  kopplade	  till	  spelbolagens	  hemsida	  och	  vid	  justeringar	  så	  uppdateras	  
det	  direkt	  i	  API:n.	  	  

• Jämföra	  och	  sortera:	  När	  väl	  den	  nödvändiga	  informationen	  finns	  tillgänglig	  i	  
API:n	  kan	  informationen	  sorteras	  efter	  användarens	  preferenser.	  Odds	  från	  olika	  
spelbolag	  kan	  staplas	  upp	  bredvid	  varandra	  för	  jämförelse.	  Det	  går	  även	  att	  
bygga	  modeller	  i	  API:n	  med	  olika	  krav	  så	  att	  den	  exempelvis	  jämför	  odds	  åt	  
användaren.	  	  

• Varna	  –	  När	  ett	  spelbolag	  justerat	  sina	  odds	  kan	  API:n	  varna	  användaren.	  Där	  
visas	  hur	  mycket	  spelbolaget	  justerade	  och	  därefter	  är	  det	  upp	  till	  spelbolaget	  
som	  använder	  API:n	  att	  välja	  om	  de	  ska	  justera	  sina	  odds	  eller	  inte.	  

	  
	  
För	  Svenska	  Spel	  kommer	  en	  API	  att	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  som	  hjälper	  att	  skydda	  
bolaget	  mot	  snabba	  justeringar	  och	  därmed	  minskar	  risken	  för	  överodds.	  Med	  tanke	  på	  
den	  korta	  tiden	  författarna	  har	  haft	  för	  projektet	  samt	  komplexiteten	  med	  en	  API	  
kommer	  det	  inte	  att	  byggas	  någon	  API.	  Däremot	  kommer	  det	  utifrån	  projektets	  resultat	  
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förslås	  hur	  API:n	  ska	  vara	  uppbyggd	  samt	  vilka	  krav	  den	  ska	  innehålla	  och	  när	  den	  ska	  
varna.	  	  

Modeller	  och	  backtesting	  
	  
Vid	  skapandet	  av	  en	  modell	  för	  spelmarknaden	  bör	  huvudsyftet	  ligga	  vid	  att	  kunna	  
förutspå	  framtiden.	  För	  att	  analysera	  hur	  bra	  en	  modell	  fungerar	  måste	  modellen	  
givetvis	  testas.	  Nedan	  följer	  en	  funktionsbild	  för	  hur	  en	  modell	  ska	  se	  ut	  samt	  fem	  
grundläggande	  steg	  i	  skapandet	  av	  en	  modell.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
Figur	  2.2,	  funktionsbild	  av	  en	  modell	  
	  

1. En	  databas	  för	  den	  valda	  sporten	  behöver	  införskaffas:	  Denna	  modell	  är	  
oerhört	  beroende	  av	  information.	  Detta	  betyder	  att	  ju	  mer	  data	  som	  finns	  
tillgänglig	  desto	  bättre	  fungerar	  modellen.	  Av	  denna	  anledning	  är	  det	  viktigt	  att	  
ha	  all	  typ	  av	  data	  på	  det	  som	  ska	  förutspås.	  Exempel	  på	  data	  som	  kan	  överses	  är	  
information	  om	  antal	  röda	  kort	  eller	  individuella	  prestationer	  som	  antal	  mål	  i	  ett	  
lag	  sett	  över	  en	  säsong.	  Svårigheten	  finns	  i	  att	  hitta	  all	  data	  samt	  att	  omvandla	  det	  
till	  läsbar	  data	  i	  modellen.	  Med	  detta	  sagt	  behöver	  skaparen	  av	  modellen	  
antingen	  vara	  en	  skicklig	  programmerare	  eller	  anlita	  en	  programmerare.	  	  

2. Bestämma	  viktiga	  faktorer	  för	  modellen:	  Detta	  steg	  har	  som	  syfte	  att	  
analysera	  data	  för	  att	  identifiera	  vilka	  faktorer	  som	  är	  korrelerade	  med	  varandra.	  
Ytterligare	  en	  del	  i	  detta	  steg	  är	  att	  granska	  vilka	  resultat	  som	  på	  förhand	  anses	  
vara	  förutsägbara.	  Denna	  granskning	  förenklar	  utförandet	  av	  en	  bra	  
regressionsanalys	  som	  ska	  fungera	  som	  underlag	  till	  nästa	  steg.	  	  

3. Skapandet	  av	  en	  modell	  baserad	  på	  granskningen	  utförd	  i	  steg	  2:	  När	  
identifiering	  av	  viktiga	  faktorer	  har	  gjorts	  behöver	  en	  formel	  tas	  fram.	  För	  att	  
kontrollera	  formelns	  funktion	  behöver	  den	  testas	  för	  hur	  bra	  det	  förutspår	  
framtiden.	  En	  bra	  formel	  kunna	  ta	  hänsyn	  till	  små	  detaljer.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  
kan	  vara	  att	  skilja	  mellan	  tillfällighet	  och	  verklighet	  i	  resultat.	  	  

4. Analysera	  felmarginal:	  Innan	  utförandet	  vet	  skaparen	  att	  formeln	  inte	  kommer	  
ha	  en	  100	  %	  träffsäkerhet.	  Av	  denna	  anledning	  är	  det	  viktigt	  att	  analysera	  
felmarginalen	  för	  att	  veta	  hur	  mycket	  den	  kan	  avvika	  från	  verkligheten.	  	  

5. Test	  av	  modell:	  Testa	  hur	  bra	  modellen	  fungerar.	  Exempelvis	  kan	  resultatet	  i	  en	  
match	  förutspås	  för	  att	  sedan	  jämföras	  med	  det	  verkliga	  utfallet	  i	  matchen.	  	  

	  
Som	  det	  nämns	  i	  introduktionen	  kommer	  tre	  bolag	  att	  granskas	  för	  att	  sedan	  	  efter	  
konsultation	  med	  handledare	  från	  Svenska	  Spel	  välja	  ut	  ett	  bolag	  för	  djupare	  studier.	  Vid	  
val	  av	  bolag	  kommer	  fokus	  att	  ligga	  på	  företagets	  riskhantering	  men	  även	  på	  företags	  
hantering	  av	  duktiga	  spelare	  som	  vinner	  över	  en	  längre	  tid.	  Eftersom	  Svenska	  Spel	  ej	  
stänger	  av	  duktiga	  spelare	  så	  vill	  författarna	  välja	  det	  bolag	  som	  har	  en	  liknande	  policy.	  	  

Modell	  

Input	  
	  

Output	  
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I	  detta	  projekt	  föll	  valet	  av	  verktyg	  för	  att	  kunna	  testa	  den	  skapade	  modellen	  på	  
backtesting.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  backtesting	  kan	  oddsintervall	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  
undersökas	  huruvida	  dessa	  endast	  är	  slumpartade	  eller	  om	  det	  råder	  en	  bristande	  
riskhantering	  i	  dessa	  oddsintervall.	  	  
	  
Backtesting	  är	  en	  metod	  som	  ursprungligen	  associeras	  med	  finansvärlden.	  Metoden	  går	  
i	  huvudsak	  ut	  på	  att	  förutspå	  framtiden	  med	  hjälp	  av	  historiskt	  data.	  Inom	  finansvärlden	  
är	  det	  exempelvis	  en	  vanligt	  förekommande	  metod	  för	  att	  förutspå	  framtida	  aktiepriser	  
med	  hjälp	  av	  gamla	  aktiepriser.	  Backtesting	  är	  en	  bra	  metod	  att	  identifiera	  svagheter	  i	  
olika	  riskmodeller,	  framförallt	  ”risk-‐forecasting”	  modeller.	  Av	  dessa	  anledningar	  valdes	  
backtesting	  som	  metod	  för	  att	  identifiera	  brister	  inom	  det	  utvalda	  bolaget.	  Nackdelen	  
med	  denna	  metod	  är	  att	  den	  fungerar	  bra	  för	  att	  identifiera	  risker	  men	  ger	  ingen	  
information	  om	  vad	  som	  är	  den	  bakomliggande	  orsaken.	  	  	  
	  
Följande	  steg	  måste	  följas	  för	  att	  kunna	  utföra	  backtesting:	  
	  

1. Samla	  historiskt	  data	  för	  utförandet	  av	  backtesting.	  I	  detta	  projekt	  innehöll	  data	  
odds	  och	  matchresultat	  över	  fyra	  säsonger.	  	  

2. Välja	  en	  strategi	  för	  att	  sedan	  applicera	  denna	  på	  de	  historiska	  data	  för	  att	  se	  ett	  
resultat.	  I	  detta	  projekt	  kan	  exempel	  på	  strategi	  vara	  val	  av	  spel	  på	  odds	  som	  är	  
större	  än	  4.	  	  

3. Använda	  sig	  av	  resultatet	  och	  strategin	  för	  att	  förutspå	  framtiden.	  I	  detta	  projekt	  
kan	  det	  exempelvis	  vara	  så	  att	  spelarna	  vinner	  långsiktigt	  genom	  att	  spela	  inom	  
oddsintervallet	  3-‐3.99	  och	  att	  det	  därför	  är	  en	  optimal	  strategi.	  	  	  

	  
Detta	  projekt	  innefattar	  två	  typer	  av	  backtesting:	  
	  

1. Den	  första	  typen	  av	  backtesting	  grundar	  sig	  i	  att	  upptäcka	  eventuella	  brister	  
inom	  riskhantering	  kring	  odds	  hos	  de	  tre	  valda	  spelbolagen.	  Utförandet	  går	  ut	  på	  
att	  dela	  upp	  oddset	  i	  olika	  intervall	  för	  att	  sedan	  agera	  spelare.	  Därefter	  väljs	  en	  
strategi	  som	  används	  för	  att	  slutligen	  analysera	  utfallet.	  På	  detta	  vis	  kan	  
eventuella	  intervall	  där	  spelaren	  vinner	  oavsett	  val	  av	  spel	  att	  upptäckas.	  Dessa	  
kan	  i	  sin	  tur	  fungera	  som	  ett	  signalement	  för	  bristande	  riskhantering	  inom	  dessa	  
oddsintervall.	  	  

2. Den	  andra	  typen	  har	  som	  syfte	  att	  backtesta	  det	  utvalda	  bolagets	  stängningsodds	  
i	  de	  intervall	  där	  spelaren	  gjorde	  en	  positiv	  avkastning.	  De	  tillgängliga	  data	  delas	  
in	  i	  två	  tidsspann	  där	  det	  ena	  sträcker	  sig	  mellan	  åren	  2011-‐2013	  och	  det	  andra	  
mellan	  åren	  2013-‐2015.	  Strategin	  går	  förenklat	  ut	  på	  att	  som	  spelare	  endast	  
spela	  inom	  de	  oddsintervall	  där	  bolaget	  gör	  en	  förlust.	  Denna	  strategi	  appliceras	  
inom	  båda	  tidsspann	  för	  att	  slutligen	  jämföras	  och	  analysera	  om	  utfallet	  blev	  
likadant.	  Målet	  med	  denna	  metod	  är	  att	  kunna	  förutspå	  det	  senare	  tidsspannet	  
(2013-‐2015)	  med	  hjälp	  av	  de	  två	  tidigare	  säsongerna.	  Vid	  liknande	  utfall	  stärks	  
författarnas	  tes	  om	  att	  det	  råder	  bristande	  riskhanteringen	  inom	  utvalda	  
oddsintervall.	  	  
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Pi-‐rating	  	  
	  
Fotboll	  är	  utan	  tvekan	  världens	  största	  sport	  och	  under	  åren	  har	  forskarna	  försökt	  skapa	  
olika	  modeller	  som	  ska	  hjälpa	  att	  förutspå	  matchresultaten.	  För	  en	  spelare	  är	  en	  sådan	  
modell	  ett	  viktigt	  verktyg	  som	  kommer	  hjälpa	  till	  att	  hitta	  svagheter	  i	  ett	  spelbolags	  
oddssättning	  och	  därmed	  vinna	  pengar.	  En	  av	  dessa	  modeller	  är	  Time	  independent	  
poisson	  regression	  som	  berördes	  i	  avsnittet	  ovan.	  En	  annan	  känd	  modell	  utvecklad	  av	  
Arpad	  Elo	  som	  även	  fått	  namnet	  ELO	  rating	  [9]	  har	  i	  syfte	  att	  värdesätta	  varje	  lags	  
styrkor	  baserad	  på	  deras	  tidigare	  resultat,	  med	  andra	  ord	  varje	  lag	  får	  ett	  värde	  som	  
representerar	  deras	  styrka	  och	  denna	  styrka	  har	  fåtts	  genom	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  gamla	  
resultaten.	  Problemet	  med	  de	  flesta	  av	  dessa	  modeller,	  som	  Elo	  rating	  och	  Time	  
independent	  poisson	  regression	  är	  dels	  att	  det	  är	  svårt	  att	  förutspå	  framtiden	  då	  
modellerna	  enbart	  är	  baserade	  på	  tidigare	  resultat	  vilket	  gör	  det	  svårt	  för	  att	  förutsäga	  
exakta	  framtida	  resultat,	  dessutom	  kan	  de	  vara	  komplexa	  att	  förstå	  samt	  implementera.	  
Författarna	  har	  valt	  att	  använda	  modellen	  pi-‐rating	  av	  Constantinous	  [9].	  Formlerna	  är	  
tagna	  från	  artikeln	  och	  syftet	  är	  att	  applicera	  denna	  modell	  med	  eget	  data	  för	  att	  
undersöka	  hur	  väl	  den	  fungerar.	  	  
	  
Pi-‐rating	  är	  en	  modell	  som,	  likt	  Elo	  rating,	  ger	  varje	  lag	  ett	  värde	  som	  då	  kallas	  pi	  värdet	  
och	  det	  värdet	  är	  baserat	  på	  de	  tidigare	  matchresultaten.	  Skillnaden	  från	  de	  andra	  
modellerna	  är	  att	  den	  använder	  sig	  av	  målskillnader	  samt	  att	  lagens	  värden	  är	  
korrelerade	  med	  varandra,	  det	  vill	  säga,	  om	  lag	  A	  och	  lag	  B	  möts	  och	  lag	  A	  vinner,	  ökar	  
lag	  A:s	  pi	  värde	  med	  n	  samtidigt	  som	  lag	  B:s	  pi	  värde	  sjunker	  med	  n.	  Ytterligare	  en	  
aspekt	  där	  pi-‐rating	  skiljer	  sig	  åt	  är	  att	  den	  lägger	  stor	  vikt	  på	  den	  senaste	  matchen	  
samtidigt	  som	  den	  tar	  hänsyn	  till	  de	  äldre	  matcherna.	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  att	  
modellen	  bearbetar	  lagens	  dagsform	  och	  kan	  därmed	  förutspå	  framtida	  matcher	  med	  
större	  noggrannhet.	  Genom	  att	  få	  in	  dagsform	  i	  beräkningarna	  särskiljer	  sig	  pi-‐rating	  
från	  många	  andra	  modeller.	  	  

Bestämma	  pi-‐rating	  
	  
Varje	  lag	  kommer	  att	  få	  ett	  pi	  värde	  baserat	  på	  hur	  bra	  de	  är	  på	  hemma-‐	  samt	  bortaplan.	  
Dessa	  värden	  bygger	  på	  målskillnader	  på	  hemmaplan	  respektive	  bortaplan.	  Nedan	  följer	  
formler	  för	  hur	  dessa	  målskillnader	  beräknas:	  
	  

𝐺!" = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛 − 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛	  
	  

𝐺!" = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛 − 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡𝑎  𝑚å𝑙  𝑝å  𝐵𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛	  
	  

𝐺! = 𝐺!" + 𝐺!" 	  
	  
Där	    𝐺!" ,𝐺!"  𝑜𝑐ℎ  𝐺!  	  är	  hemma-‐,	  borta-‐,	  samt	  den	  totala	  målskillnaden.	  
	  
	  
Genom	  att	  ha	  beräknat	  fram	  målskillnader	  kan	  lagens	  pi-‐värden	  bestämmas.	  Antag	  att	  
ett	  lag	  har	  180	  i	  målskillnad	  och	  att	  laget	  har	  spelat	  100	  hemmamatcher.	  Lagets	  pi-‐värde	  
på	  hemmaplan	  är	  således	  +1.8.	  Nedan	  följer	  tre	  formler	  som	  visar	  hur	  pi-‐värden	  
beräknas:	  
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𝑅!" =
𝐺!"

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟  𝑝å  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛	  

	  
	  

𝑅!" =
𝐺!"

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑟  𝑝å  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛	  

	  

𝑅! =
𝑅!" + 𝑅!"

2 	  
	  
Där	  𝑅!" 	  	  är	  pi	  värde	  för	  ett	  lag	  på	  hemmaplan,	  𝑅!"	  är	  pi	  värde	  för	  ett	  lag	  på	  bortaplan	  
samt	  𝑅!	  är	  ett	  lags	  generella	  pi-‐värde.	  
	  
Det	  är	  det	  generella	  pi-‐värdet	  som	  används	  som	  en	  indikator	  för	  att	  jämföra	  mellan	  
lagen.	  Det	  är	  med	  hjälp	  av	  denna	  lagen	  rangordnas	  för	  att	  i	  slutet	  av	  säsongen	  analysera	  
utfallet.	  	  

Beräkning	  av	  viktningsfel	  
	  
En	  viktig	  fördel	  med	  denna	  modell	  är	  dess	  förmåga	  att	  uppdateras	  matchvis.	  Det	  som	  
gör	  formeln	  unik	  är	  det	  faktum	  att	  den	  senaste	  matchen	  väger	  tyngre	  än	  äldre	  matcher	  i	  
framtagning	  av	  det	  nya	  pi-‐värdet.	  Innan	  dessa	  beräkningar	  görs	  är	  det	  viktigt	  att	  
beräkna	  viktigningsfelet.	  Kortfattat	  är	  viktningsfel	  en	  funktion	  med	  syfte	  att	  minska	  
påverkan	  från	  de	  höga	  målskillnaderna.	  Funktionen	  ser	  ut	  enligt	  följande:	  
	  

𝜓 𝑒 = 𝑐 ∗ log!"(1+ 𝑒)	  
	  
Där	  c	  är	  en	  konstat	  som	  är	  lika	  med	  3	  och	  e	  är	  felmarginalen.	  
	  
Viktningsfelsfunktionen	  är	  beroende	  av	  felmarginalen	  som	  beräknas	  enligt	  följande:	  
	  

𝑒 = 𝐺! − 𝐺! 	  
	  
Där	  𝐺!	  är	  den	  obseverade	  mållskillnaden	  och	  𝐺!	  	  är	  den	  förväntade	  målskillnaden.	  
	  
Den	  obseverade	  målskillnanden	  är	  den	  faktiska	  målskillnaden,	  det	  vill	  säga,	  
målskillnaden	  mellan	  två	  lag	  under	  en	  match.	  Om	  lag	  A	  möter	  lag	  B	  och	  matchen	  slutar	  
3-‐1	  då	  är	  den	  observerade	  målskillnaden	  2.	  
	  
Den	  förväntade	  målskillnaden	  är	  den	  som	  man	  får	  enligt	  pi-‐rating	  modellen,	  med	  andra	  
ord	  är	  det	  den	  förutspådda	  målskillnaden	  på	  en	  match.	  Den	  beräknas	  genom	  att	  använda	  
följande	  formel:	  
	  

𝐺! =   𝐺!" − 𝐺!"	  
	  
Där:	  

• 𝐺!" 	  är	  hemmalagets	  förväntade	  målskillnad	  mot	  ett	  ”medel”	  motståndarlag.	  
• 𝐺!"	  är	  bortalagets	  förväntade	  målskillnad	  mot	  ett	  ”medel”	  motståndarlag.	  
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I	  en	  match	  då	  lag	  𝛼	  möter	  lag	  𝛽	  kan	  målskillnaden	  för	  dessa	  två	  lag	  bestämmas	  genom	  
att	  använda	  deras	  hemma-‐	  respektive	  bortavärde	  enligt	  pi-‐rate	  modellen.	  I	  det	  här	  
exemplet	  används	  lag  𝛼:s	  hemmavärde	  för	  att	  bestämma	  𝐺!" 	  	  samt	  lag	  𝛽:s	  bortavärde	  
för	  att	  bestämma	  𝐺!".	  Nedan	  följer	  två	  formler	  för	  att	  få	  fram	  hemmalagets	  samt	  
bortalagets	  förväntade	  målskillnad:	  
	  	  

𝐺!" =   ± 𝑏 ∗
𝑅!"
𝑐 − 1 ,        𝑑ä𝑟  𝑏 = 10	  

	  

𝐺!" =   ± 𝑏 ∗
𝑅!"
𝑐 − 1 ,      𝑑ä𝑟  𝑏 = 10	  

	  
	  
Om	  𝑅!" > 𝑅!",	  är	  𝐺!" 	  positiv	  och	  𝐺!"	  negativ.	  Annars	  är	  𝐺!" 	  negativ	  och	  𝐺!"	  positiv.	  
	  

Uppdatering	  av	  Pi	  rate	  
	  
Precis	  som	  det	  har	  nämnts	  tidigare	  är	  pi-‐ratings	  största	  styrka	  uppdateringen	  av	  
värdena	  som	  sker	  efter	  varje	  match.	  Detta	  är	  väldigt	  unikt	  med	  modellen	  och	  syftet	  med	  
uppdateringen	  är	  att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  mycket	  bättre	  eller	  sämre	  ett	  lag	  är	  i	  dagsläget.	  
När	  lag	  𝛼	  möter	  lag	  𝛽,	  uppdateras	  hemma	  samt	  bortavärde	  för	  respektive	  lagen.	  Denna	  
uppdateringen	  sker	  efter	  matchen	  och	  görs	  enligt	  följande	  formler:	  
	  
I	  följande	  beräkningar	  har	  𝛾  och  𝜆	  värdet	  0.7	  respektive	  0.035.	  
	  
Uppdateringen	  av	  lag	  𝛼:s	  hemmavärde:	  
	  

𝑅!" =   𝑅!" +   𝜓! 𝑒 ∗ 𝜆	  
	  
Uppdateringen	  lag	  𝛼:s	  bortavärde:	  
	  

𝑅!" =   𝑅!" + (𝑅!" − 𝑅!") ∗ 𝛾	  
	  
	  
Uppdateringen	  av	  lag	  𝛽:s	  bortavärde:	  
	  

𝑅!" =   𝑅!" +   𝜓! 𝑒 ∗ 𝜆	  
	  
	  
	  
Uppdateringen	  av	  	  lag	  𝛽:s	  hemmavärde:	  
	  

𝑅!" =   𝑅!" + (𝑅!" − 𝑅!") ∗ 𝛾	  
	  
Under	  villkoren:	  
	  

𝜓! 𝑒 = 𝜓 𝑒 ,      𝐺! < 𝐺!
−𝜓 𝑒 , 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
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𝜓! 𝑒 = 𝜓 𝑒 ,      𝐺! > 𝐺!
−𝜓 𝑒 , 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠

	  

	  
𝜆	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  den	  senaste	  information,	  det	  vill	  säga,	  den	  senaste	  matchen	  
påverkar	  det	  gamla	  pi-‐värdet.	  𝛾	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  hemmafördelen	  påverkar	  
bortalagets	  prestation.	  
	  
Denna	  teori	  kommer	  ligga	  till	  grund	  för	  den	  modell	  som	  författarna	  tänkt	  utvekla	  för	  
Svenska	  Spel.	  Detta	  eftersom	  det	  nödvändiga	  data	  som	  behövs	  finns	  tillgänglig	  samtidigt	  
som	  ytterligare	  ett	  verktyg	  för	  att	  förutspå	  matcher	  alltid	  är	  bra	  att	  ha	  för	  ett	  spelbolag.	  
Genom	  att	  använda	  sig	  av	  flera	  verktyg	  vid	  framtagning	  av	  odds	  så	  stärks	  eventuella	  
slutatser	  om	  utfall	  om	  det	  är	  flera	  verktyg	  som	  pekar	  på	  samma	  sak.	  	  
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Kapitel	  3	  Metod	  

Data	  och	  datainsamling	  
	  
Examensarbetet	  grundar	  sig	  på	  data	  från	  en	  hemsida	  och	  tillhandahålls	  av	  Svenska	  Spel.	  
Denna	  databas	  är	  extremt	  dyr	  och	  används	  till	  största	  delen	  av	  spelbolag	  som	  med	  stor	  
sannolikhet	  har	  stor	  utdelning	  av	  databasen.	  Av	  denna	  anledning	  fick	  vi	  som	  studenter	  
skriva	  på	  ett	  sekretessavtal	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  denna	  databas.	  Datat	  är	  uppbyggt	  av	  
historiska	  säsonger	  av	  olika	  fotbollsligor	  runt	  om	  i	  världen.	  Författarna	  har	  valt	  att	  
hämta	  data	  från	  tre	  stora	  oddssättare	  som	  i	  rapporten	  kommer	  att	  kallas	  för	  Bolag	  A,	  
Bolag	  B	  och	  Bolag	  C.	  Som	  det	  nämns	  i	  tidigare	  avsnitt	  så	  valdes	  data	  från	  7	  stora	  
europeiska	  fotbollsligor.	  Dessa	  ligor	  var	  följande:	  
	  

1. La	  Liga	  (Spanien)	  
2. Premier	  League	  (England)	  
3. Championship	  (England)	  
4. Serie	  A	  (Italien)	  
5. Eredivisie	  (Holland)	  
6. Ligue	  1	  (Frankrike)	  
7. Bundesliga	  (Tyskland)	  

	  
Informationen	  som	  datan	  anger	  fokuserar	  främst	  på	  startodds	  samt	  stängningsodds	  i	  
varje	  match.	  Dessutom	  finns	  tid	  och	  datum	  för	  när	  startoddset	  sattes	  samt	  för	  när	  
stängningsoddset	  sattes.	  En	  annan	  mycket	  viktig	  information	  som	  finns	  är	  utfallet	  i	  varje	  
match	  d.v.s.	  slutresultatet.	  	  
	  
Ett	  problem	  som	  uppstod	  i	  samband	  med	  hanteringen	  av	  data	  från	  denna	  databas	  var	  att	  
historiken	  för	  de	  utvalda	  ligorna	  inte	  var	  likvärdig.	  Med	  andra	  ord	  fanns	  det	  data	  från	  
flera	  år	  bakåt	  i	  tiden	  för	  vissa	  ligor	  men	  inte	  i	  andra	  ligor.	  Kortfattat	  innebar	  detta	  att	  det	  
saknades	  överblick	  för	  de	  olika	  ligorna	  under	  en	  likvärdig	  tidsperiod.	  Hypotetiskt	  skulle	  
det	  ha	  kunnat	  vara	  en	  stor	  fördel	  för	  examensarbetet	  om	  det	  fanns	  likvärdig	  data	  längre	  
bak	  i	  tiden	  för	  alla	  ligor.	  Efter	  konsultation	  med	  handledare	  från	  Svenska	  Spel	  
bestämdes	  tidsramen	  för	  data	  till	  de	  senaste	  fyra	  åren.	  Sett	  ur	  en	  vetenskaplig	  aspekt	  så	  
stärks	  eventuella	  slutsatser	  som	  grundar	  sig	  på	  mycket	  data.	  Det	  som	  dock	  talar	  emot	  i	  
detta	  specifika	  fall	  är	  att	  fotbollen	  har	  utvecklats	  så	  pass	  mycket	  över	  de	  senaste	  åren.	  
Fotbollen	  idag	  skiljer	  sig	  exempelvis	  en	  del	  från	  hur	  den	  såg	  ut	  för	  10	  år	  sedan.	  Det	  sker	  
en	  ständig	  utveckling	  i	  sporten	  och	  därför	  kändes	  4	  år	  som	  en	  passande	  tidsram	  för	  
studien.	  Hade	  en	  längre	  tidsperiod	  valts	  hade	  resultatet	  kunnat	  bli	  mer	  svårtolkat.	  	  
	  
Ytterligare	  ett	  problem	  med	  de	  data	  som	  skulle	  komma	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  projektet	  
var	  att	  en	  del	  historiska	  resultat	  inte	  fanns	  tillgängliga.	  Lösning	  på	  detta	  mindre	  problem	  
blev	  att	  leta	  reda	  på	  slutresultatet	  i	  dessa	  matcher	  på	  egen	  hand.	  	  
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Litteraturstudie	  
	  
För	  att	  kunna	  genomföra	  en	  vetenskaplig	  studie	  så	  har	  en	  litteraturstudie	  genomförts.	  
Jorma	  Vuoksenamaas	  Spelboken	  [1],	  vilket	  var	  Sveriges	  första	  bok	  om	  sportspel	  och	  hur	  
den	  vanlige	  spelaren	  tänker	  kontra	  hur	  vinnaren	  tänker	  blev	  startskottet	  för	  
litteraturstudien.	  En	  bok	  som	  passade	  in	  i	  projektets	  frågeställning	  var	  Joseph	  Buchdahls	  
Fixed	  Odds	  Sports	  Betting	  [2].	  En	  bok	  som	  handlar	  om	  att	  genom	  riskhantering	  
systematiskt	  slå	  oddssättare	  kontinuerligt	  och	  som	  tar	  upp	  några	  matematiska	  modeller	  
för	  hur	  man	  göra	  detta.	  Elihu	  Feustels	  Conquering	  Risk	  [3]	  gav	  insikt	  om	  hur	  populärt	  
beslutsfattande	  just	  kring	  risk	  blivit	  oavsett	  om	  det	  är	  sport	  eller	  aktier	  människan	  
spelar	  på.	  Boken	  tar	  fram	  4	  olika	  metoder	  för	  att	  vinna	  långsiktigt.	  Däremot	  är	  dessa	  inte	  
till	  någon	  större	  nytta	  då	  de	  är	  skapade	  för	  amerikansk	  fotboll,	  baseball	  och	  basket	  för	  
damer.	  	  	  
	  
King	  Yaos	  Weighing	  the	  Odds	  [4]	  redovisar	  ett	  antal	  modeller	  som	  visar	  på	  att	  spelaren	  
ska	  vara	  analytisk	  och	  metodisk	  snarare	  än	  spela	  med	  hjärtat.	  I	  Nassim	  Nicholas	  Talebs	  
Fooled	  by	  randomness	  [5]	  så	  förklarar	  författaren	  hur	  enkelt	  det	  är	  att	  feltolka	  tur	  för	  
skicklighet	  och	  att	  det	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  problem	  hos	  spelarna.	  Taleb	  menar	  
istället	  att	  skickligheten	  ligger	  i	  sannolikhetslära	  och	  enkel	  statistik.	  Daniel	  Kahnemans	  
Thinking,	  Fast	  and	  Slow	  [6]	  ser	  på	  det	  hela	  ur	  ett	  beteendevetenskapligt	  perspektiv	  och	  
menar	  att	  spelaren	  gör	  sina	  val	  beroende	  av	  potentiell	  vinst	  eller	  förlust	  istället	  för	  
slutresultatet	  samtidigt	  som	  de	  använder	  sig	  av	  någon	  form	  av	  (heuristik)	  tumregel	  som	  
de	  själva	  utvecklat.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  bok	  som	  inte	  direkt	  kan	  kopplas	  till	  odds	  men	  ändå	  varit	  intressant	  var	  
Nate	  Silvers	  The	  signal	  and	  the	  Noise	  [7].	  Silver	  menar	  att	  trots	  data	  och	  analys	  så	  blir	  
prediktiva	  förmågor	  begränsade	  och	  exemplifierar	  med	  vulkanutbrott	  och	  
jordbävningar	  till	  finansiella	  katastrofer.	  	  
	  
En	  vetenskaplig	  artikel	  skriven	  av	  Anthony	  C.	  Constanttinous	  Determining	  the	  level	  of	  
ability	  of	  football	  teams	  by	  dynamic	  ratings	  based	  on	  the	  relative	  discrepancies	  in	  scores	  
between	  adversaries	  [9]	  introducerar	  ett	  verktyg	  som	  kallas	  för	  pi-‐rating	  och	  anses	  av	  
författarna	  vara	  applicerbart	  för	  projektet.	  Denna	  modell	  beskrivs	  i	  artikeln	  som	  en	  
modell	  med	  syfte	  att	  värdesätta	  lag	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  målskillnader	  samtidigt	  som	  
tyngden	  alltid	  läggs	  på	  den	  senaste	  matchen.	  Med	  andra	  ord	  väger	  den	  senaste	  matchen	  
tyngre	  än	  äldre	  matcher	  vilket	  gör	  att	  olika	  lags	  form	  speglar	  sig	  i	  modellen.	  Denna	  teori	  
kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  den	  matematiska	  modell	  som	  författarna	  kommer	  att	  
utveckla.	  Utöver	  dessa	  så	  har	  även	  Jon	  Danielssons	  financial	  risk	  forecasting	  [10]	  lästs	  för	  
att	  jämföra	  finansiella	  verktyg	  för	  hantering	  av	  finansiella	  risker	  med	  de	  verktyg	  som	  
tagits	  upp	  i	  de	  andra	  böckerna	  och	  hur	  de	  skiljer	  sig	  åt.	  	  
	  
De	  böcker	  som	  nämns	  ovan	  återkommer	  ständigt	  till	  samma	  slutsats	  vilket	  är	  att	  
spelarna	  placerar	  sina	  spel	  med	  hjärtat	  eller	  helt	  enkelt	  för	  adrenalinrushen	  och	  inte	  för	  
att	  vinna.	  Nästkommande	  faktor	  som	  böckerna	  tenderar	  att	  återkomma	  till	  är	  att	  det	  
krävs	  tid	  och	  olika	  spelstrategier	  för	  att	  vinna.	  Sannolikhetsteori	  och	  enkel	  statisk	  kan	  
sägas	  vara	  grundpelare	  för	  att	  metodiskt	  slå	  oddssättaren	  kontinuerligt.	  Dessa	  olika	  
modeller	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  sport	  och	  liga	  men	  är	  i	  grund	  och	  botten	  uppbyggda	  
av	  samma	  grundpelare.	  	  
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Intervju	  
	  
Kontinuerliga	  handledningsmöten	  mellan	  handledare	  och	  studenter	  har	  ägt	  rum	  
varannan	  vecka.	  Utöver	  detta	  har	  även	  en	  längre	  intervju	  med	  handledare	  Johan	  Elevant	  
och	  Per	  Carlander	  genomförts.	  Johan	  Elevant	  har	  20	  års	  erfarenhet	  inom	  spelbranschen	  
och	  detta	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  vid	  val	  av	  metod	  och	  avgränsningar.	  En	  givande	  aspekt	  
av	  den	  erfarenhet	  som	  handledarna	  besitter	  har	  varit	  att	  utesluta	  många	  av	  de	  metoder	  
som	  författarna	  stötte	  på	  under	  litteraturstudien	  eftersom	  det	  redan	  fanns	  
färdigutvecklade	  modeller	  av	  dessa	  på	  Svenska	  Spel.	  	  
	  
Under	  dessa	  möten	  klargjordes	  även	  att	  fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  stängningsoddsen	  
och	  inte	  öppningsoddsen.	  För	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  hur	  mycket	  det	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  
öppningsodds	  och	  stängningsodds	  har	  många	  av	  beräkningarna	  även	  gjorts	  för	  
öppningsoddsen.	  Dessa	  resultat	  redovisas	  inte	  utan	  gjordes	  för	  att	  författarna	  skulle	  få	  
en	  bättre	  känsla	  för	  spelmarknaden.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  intervjun	  kunde	  beslut	  om	  vilken/vilka	  metoder	  som	  det	  bör	  fokuseras	  på	  
samt	  vilka	  som	  det	  inte	  bör	  fokuseras	  på	  att	  tas.	  Johan	  kunde	  med	  sin	  erfarenhet	  snabbt	  
konstatera	  att	  det	  finns	  3	  internationella	  bolag	  som	  tillhör	  toppskiktet	  när	  det	  kommer	  
till	  riskhantering	  vid	  1X2-‐odds.	  Som	  det	  nämns	  i	  bakgrunden	  följer	  oddssättare	  
marknaden	  och	  varandra.	  Förenklat	  betyder	  detta	  att	  om	  någon	  är	  ansedd	  som	  duktig	  
riskhanterare	  så	  kommer	  vederbörandes	  odds	  väga	  tyngre	  än	  många	  andra	  bolags	  i	  
jämförelse.	  Resultatet	  av	  detta	  blev	  att	  en	  frågeställning	  formades:	  
	  
Hur	  precisa	  är	  dessa	  3	  bolag	  i	  sina	  stängningsodds	  jämfört	  med	  det	  faktiska	  utfallet?	  Finns	  
det	  avvikelser	  där	  dessa	  3	  inte	  är	  lika	  bra	  på	  att	  hantera	  risk?	  Vilket	  av	  bolagen	  är	  bäst	  i	  
sin	  riskhantering	  samtidigt	  som	  de	  hanterar	  duktiga	  spelare	  på	  ett	  rättvist	  sätt?	  Kan	  vi	  
utveckla	  en	  matematisk	  modell	  som	  Svenska	  Spel	  kan	  ha	  användning	  av	  i	  sin	  
oddssättningen?	  
	  
I	  de	  fortsatta	  samtalen	  planerades	  angreppsmetod	  samt	  hur	  frågeställningen	  bäst	  kunde	  
lösas.	  Första	  steget	  grundar	  sig	  i	  att	  identifiera	  eventuella	  avvikelser	  och	  brister	  i	  de	  
olika	  bolagen.	  Nästkommande	  steg	  gick	  ut	  på	  att	  välja	  ett	  bolag	  för	  vidare	  studie.	  Det	  
bolag	  som	  gav	  spelarna	  en	  ärlig	  chans	  att	  vinna	  pengar	  långsiktigt	  samt	  hanterade	  risk	  
på	  ett	  bra	  sätt	  valdes	  ut.	  I	  detta	  fall	  blev	  det	  Bolag	  A.	  Därefter	  ska	  en	  backtesting	  utföras	  
för	  att	  se	  om	  dessa	  avvikelser	  är	  slumpartade	  eller	  om	  de	  faktiskt	  hanterar	  risk	  sämre	  i	  
dessa	  avvikelser.	  	  
	  
Fortsättningsvis	  behövdes	  även	  en	  lösning	  för	  det	  potentiella	  problemet	  hittas.	  I	  
teoriavsnittet	  finns	  en	  utförlig	  beskrivning	  av	  vad	  en	  API	  är	  och	  hur	  den	  fungerar.	  Efter	  
samtal	  med	  handledarna	  bestämdes	  API	  som	  lösningsmetod.	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  
kommer	  inte	  en	  API	  byggas.	  Däremot	  kommer	  ett	  förslag	  för	  vad	  den	  ska	  innehålla	  samt	  
ett	  enkelt	  utlägg	  för	  hur	  den	  ska	  se	  ut	  att	  framföras	  till	  Svenska	  Spel	  som	  kan	  
vidareutveckla	  detta.	  Till	  vår	  hjälp	  för	  utformningen	  av	  API:n	  har	  vi	  använt	  oss	  först	  och	  
främst	  av	  våra	  handledare	  Johan	  Elevant	  samt	  Per	  Carlander	  men	  även	  en	  del	  litteratur.	  	  
	  
Efter	  konsultation	  med	  handledare	  från	  både	  Umeå	  universitet	  och	  Svenska	  Spel	  kändes	  
det	  lägligt	  att	  skapa	  en	  egen	  matematiskt	  modell	  för	  att	  undersöka	  hur	  en	  spelare	  kan	  
slå	  ett	  spelbolag	  sett	  över	  tid.	  Modellen	  bygger	  på	  teori	  hämtad	  från	  Constantinous	  [9]	  
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vetenskapliga	  artikel.	  Det	  data	  som	  används	  i	  modellen	  är	  hämtad	  från	  Premier	  League	  
2011-‐2015.	  	  	  	  

Genomförande	  
	  
Som	  det	  nämns	  tidigare	  i	  teoriavsnittet	  finns	  det	  en	  hel	  del	  olika	  angreppsmetoder	  att	  ta	  
sig	  an	  frågeställningen.	  Första	  steget	  blev	  att	  undersöka	  vardera	  liga	  för	  vardera	  bolag	  
rent	  historiskt	  i	  olika	  oddsspann	  för	  att	  se	  resultatet	  ur	  både	  spelarens	  perspektiv	  men	  
även	  bolagets	  perspektiv.	  Oddsspann	  syftar	  till	  att	  man	  väljer	  mellan	  vilka	  odds	  man	  vill	  
filtrera	  sina	  resultat.	  De	  oddsspann	  vi	  har	  valt	  är	  följande:	  
	  

Stängningsodds	  
Min	   Max	  
1,00	   1000,00	  
1,00	   1,49	  
1,5	   1,99	  
2,00	   2,49	  
2,49	   2,99	  
3,00	   3,99	  
4,00	   4,99	  
5,00	   6,49	  
6,5	   7,99	  
8,00	   9,99	  
10,00	   1000,00	  

Tabell	  3.1,	  Oddsspann.	  
	  
För	  att	  kartlägga	  eventuella	  brister	  i	  de	  utvalde	  bolagens	  riskhantering	  så	  spelas	  
teoretiskt	  100	  kr	  på	  varje	  utfall.	  Med	  andra	  ord	  placeras	  ett	  spel	  på	  100	  kr	  på	  1,	  ett	  spel	  
på	  100	  kr	  på	  X	  och	  ett	  spel	  på	  100	  kr	  på	  2.	  Inledningsvis	  placeras	  dessa	  teoretiska	  spel	  
individuellt	  för	  varje	  liga	  med	  4	  års	  data.	  Med	  hjälp	  av	  oddsspannen	  som	  visas	  i	  tabell	  1	  
kunde	  den	  teoretiska	  ROI	  (Return	  On	  Investment)	  beräknas.	  ROI	  beräknas	  enligt	  
formeln	  nedan:	  
	  

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑓𝑟å𝑛  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑓ö𝑟  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑓ö𝑟  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 	  

	  
Fortsättningsvis	  kunde	  resultatet	  filtreras	  efter	  de	  olika	  oddsspann	  för	  att	  kartlägga	  
eventuella	  avvikelser.	  Avvikelser	  för	  varje	  enskild	  liga	  hade	  nu	  kunnat	  kartläggas.	  	  
	  
Nästkommande	  steg	  blev	  därför	  att	  samla	  ihop	  data	  från	  alla	  ligor	  för	  varje	  bolag	  för	  att	  
utföra	  ovannämnda	  teoretiska	  spel	  och	  beräkning.	  Fotbollsligor	  skiljer	  sig	  åt	  mycket	  
vilket	  även	  visar	  sig	  i	  oddsen	  och	  utfallen.	  Vissa	  ligor	  är	  mer	  tekniskt	  inriktade	  på	  
bollinnehav	  medan	  andra	  fokuserar	  mer	  på	  den	  taktiska	  biten.	  Spelets	  diversifiering	  
speglar	  sig	  i	  oddssättningen.	  Genom	  att	  samla	  all	  data	  och	  därmed	  diversifiera	  data	  så	  
kunde	  en	  bättre	  översiktlig	  bild	  fås	  av	  vart	  det	  verkligen	  brister	  i	  de	  olika	  bolagens	  
riskhantering.	  När	  beräkningarna	  väl	  genomförts	  så	  gjordes	  en	  jämförelse	  mellan	  
bolagen	  för	  att	  genom	  konsultation	  med	  handledare	  bestämma	  vilket	  av	  dessa	  bolag	  
fokus	  kommer	  att	  ligga	  på.	  I	  detta	  fall	  blev	  det	  bolag	  A	  eftersom	  de	  av	  andra	  spelbolag	  
används	  som	  ett	  index	  för	  att	  mäta	  sina	  framgångar.	  En	  annan	  integral	  orsak	  var	  att	  
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Bolag	  A	  är	  det	  enda	  av	  de	  3	  bolagen	  som	  har	  en	  transparens	  i	  sin	  verksamhet	  och	  som	  
aldrig	  någonsin	  limiterar	  spelare.	  Dessutom	  erbjuder	  Bolag	  A	  mycket	  högre	  spelinsatser	  
än	  Bolag	  B	  och	  Bolag	  C.	  Med	  andra	  ord	  har	  spelaren	  en	  ärlig	  chans	  att	  generera	  en	  vinst	  
över	  tid	  utan	  risk	  för	  att	  bli	  limiterad.	  	  
	  
Därefter	  behövde	  dessa	  avvikelser	  kontrolleras	  matematiskt	  huruvida	  de	  tillhör	  
slumpen	  eller	  om	  det	  faktiskt	  finns	  en	  brist	  i	  bolag	  A:s	  riskhantering	  i	  just	  dessa	  
oddsspann.	  Efter	  möten	  med	  vår	  handledare	  från	  Umeå	  universitet,	  Markus	  Ådahl,	  valde	  
vi	  att	  använda	  oss	  av	  backtesting.	  En	  utförlig	  beskrivning	  av	  backtesting	  och	  hur	  det	  
fungerar	  finns	  under	  teoriavsnittet.	  Förenklat	  kan	  backtesting	  användas	  för	  att	  förutspå	  
framtidens	  resultat	  genom	  att	  använda	  historiskt	  data.	  Eftersom	  de	  data	  som	  används	  
under	  studien	  endast	  sträckte	  sig	  4	  år	  bakåt	  valdes	  de	  2	  första	  åren	  som	  historiskt	  data.	  
Därefter	  använde	  vi	  oss	  av	  de	  historiska	  data	  för	  att	  generera	  fram	  resultatet	  för	  de	  2	  
kommande	  åren.	  Slutligen	  analyseras	  utfallet	  för	  att	  se	  om	  det	  gick	  att	  generera	  samma	  
avvikelser	  eller	  inte.	  	  
	  
Examensarbetet	  har	  som	  det	  tidigare	  nämns	  som	  syfte	  att	  hitta	  det	  utvalda	  bolagets	  
potentiella	  brister	  inom	  riskhantering	  i	  olika	  oddsintervall.	  Den	  avslutande	  delen	  av	  
projektet	  blev	  framtagandet	  av	  en	  matematisk	  modell	  byggd	  på	  lagens	  målskillnader.	  En	  
djupare	  förklaring	  om	  denna	  modell	  beskrivs	  i	  teoriavsnittet.	  Modellen	  bygger	  på	  data	  
hämtat	  från	  Premier	  League	  över	  fyra	  år.	  De	  två	  äldsta	  åren	  används	  för	  att	  beräkna	  pi-‐
rates	  för	  varje	  lag.	  Pi-‐rates	  kan	  beskrivas	  som	  lagens	  nyckeltal	  baserat	  på	  målskillnad.	  
Detta	  värde	  uppdateras	  efter	  varje	  match.	  Utifrån	  pi-‐rates	  ska	  målskillnaden	  i	  de	  två	  
kommande	  årens	  matcher	  att	  förutspås.	  I	  slutet	  av	  varje	  säsong	  går	  det	  med	  hjälp	  av	  
utfallet	  att	  rangordna	  varje	  lag.	  Därefter	  ska	  sannolikheten	  för	  1X2	  i	  varje	  match	  att	  
beräknas	  baserat	  på	  den	  förväntade	  målskillnaden.	  Vidare	  jämfördes	  de	  beräknade	  
sannolikheterna	  med	  Bolag	  A:s	  sannolikheter	  för	  samma	  matcher.	  Slutligen	  placeras	  ett	  
spel	  på	  100	  kr	  på	  hemmaseger,	  oavgjort	  och	  bortaseger	  i	  de	  matcher	  då	  Bolag	  A:s	  
sannolikheter	  är	  mindre	  än	  de	  sannolikheter	  som	  beräknats	  fram	  med	  hjälp	  av	  pi-‐rating.	  
Med	  andra	  ord	  placeras	  spel	  där	  avvikelsen	  gynnar	  pi-‐rating.	  	  
	  
Följande	  förutsättningar	  gäller	  för	  framtagandet	  av	  den	  matematiska	  modellen:	  	  
	  

• Datat	  hämtas	  endast	  från	  Premier	  League	  över	  4	  säsonger	  (2011-‐2015).	  
• Uppflyttade	  lag	  får	  initialt	  pi-‐värdet	  0.	  Detta	  pi-‐värde	  uppdateras	  sedan	  matchvis.	  	  
• Lag	  som	  blivit	  relegerade	  ur	  Premier	  League	  för	  att	  under	  tidsperioden	  återigen	  

bli	  uppflyttade	  erhåller	  samma	  pi-‐värde	  som	  de	  haft	  senaste	  gången	  de	  varit	  
uppe	  i	  Premier	  League.	  	  

• Artikelns	  författare,	  Anthony.	  C.	  Constantinous	  värden	  på	  konstanterna	  b,	  c,	  
𝛾  och  𝜆	  kommer	  att	  användas	  i	  modellen.	  	  

• Författaren,	  Anthony.C.Constantinous	  beräknade	  sannolikhet	  baserad	  på	  
målskillnader	  kommer	  att	  användas.	  	  
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Kapitel	  4	  Resultat	  
	  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  resultatet	  för	  varje	  bolag	  att	  presenteras	  individuellt.	  Varje	  
liga	  kommer	  att	  presenteras	  individuellt	  för	  att	  slutligen	  presentera	  sammanslagningen	  
av	  alla	  ligors	  resultat	  för	  varje	  bolag.	  I	  dessa	  tabeller	  framgår	  utfallet	  för	  spel	  på	  
hemmaseger,	  oavgjort	  och	  bortaseger.	  Dessutom	  sammanställs	  ligans	  resultat	  oavsett	  
spel.	  Nedan	  kommer	  utfallet	  för	  varje	  liga	  att	  presenteras.	  Vidare	  kommer	  resultatet	  
från	  backtesting	  på	  det	  utvalda	  företaget	  att	  presenteras.	  Senare	  i	  avsnittet	  kommer	  
även	  en	  kort	  redovisning	  av	  API	  att	  göras	  för	  att	  avslutningsvis	  redovisa	  den	  framtagna	  
matematiska	  modellen	  och	  dess	  utfall.	  Tabeller	  kommer	  att	  användas	  som	  hjälpmedel	  
för	  att	  enkelt	  förklara	  resultaten.	  Nedan	  beskrivs	  parametrar	  som	  kommer	  att	  finnas	  i	  
tabellerna:	  

• Antal	  –	  Antalet	  matcher	  det	  placerats	  spel	  på.	  	  
• Insatser	  –	  Hur	  mycket	  det	  sammanlagt	  har	  spelats	  för	  inom	  oddsintervallet.	  
• Nettoresultat	  –	  Hur	  mycket	  spelaren	  vunnit	  eller	  förlorat.	  	  
• ROI	  –	  Procentuell	  utdelning	  på	  spelarens	  sammanlagda	  investering.	  	  	  

Bolag	  A	  

Premier	  League	  
	  

	  
Tabell	  4.1,	  Resultat	  Premier	  League	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.1	  så	  kan	  det	  vid	  en	  snabb	  överblick	  konstateras	  att	  vid	  hemmasegrar	  i	  
oddsintervallet	  1-‐1.49	  kan	  det	  råda	  en	  bristande	  riskhantering.	  Genom	  att	  titta	  lite	  
längre	  ner	  hittas	  bättre	  siffror	  på	  ROI	  men	  det	  faktum	  att	  det	  exempelvis	  endast	  har	  
spelats	  29	  matcher	  i	  detta	  oddsintervall	  8-‐9.99	  gör	  det	  svårt	  att	  dra	  några	  generella	  
slutsatser.	  	  
	  
Ett	  annat	  oddsintervall	  där	  det	  går	  att	  konstatera	  med	  större	  säkerhet	  att	  det	  kan	  finnas	  
brister	  kring	  riskhantering	  är	  på	  resultatet	  oavgjort	  inom	  intervallet	  3-‐3.99.	  Över	  986	  
matcher	  har	  en	  vinst	  på	  2.14	  %	  gjorts.	  Fortsättningsvis	  kan	  det	  konstateras	  att	  spel	  på	  
bortaseger	  inom	  intervallet	  1-‐1000	  resulterar	  i	  ett	  positivt	  ROI.	  Detta	  intervall	  är	  skapat	  
för	  att	  få	  en	  övergriplig	  uppfattning.	  Genom	  en	  mer	  noggrann	  undersökning	  hittas	  flera	  
olika	  intervall(1.5-‐1.99,	  2-‐2.49,	  10-‐1000)	  där	  ROI	  är	  positiv	  och	  där	  antalet	  matcher	  för	  
utfallet	  är	  relativt	  höga.	  Avslutningsvis	  för	  att	  kolla	  överlag	  hur	  riskhantering	  inom	  olika	  
oddsintervall	  ser	  ut	  i	  Premier	  League	  kan	  det	  utläsas	  i	  Tabell	  4.1	  i	  kolumn	  ”hemma,	  
oavgjort	  och	  borta”.	  Där	  kan	  det	  konstateras	  att	  det	  finns	  fyra	  intervall	  (1-‐1.49,	  6.5-‐7.99,	  
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8-‐9.99,	  odds	  >10)	  där	  Bolag	  A	  kan	  brista	  i	  sin	  riskhantering	  och	  att	  det	  därmed	  ofta	  
förekommer	  överodds.	  	  
	  

La	  Liga	  
	  

	  
Tabell	  4.2,	  Resultat	  La	  Liga	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.2	  så	  gör	  spelaren	  med	  stor	  sannolikhet	  en	  bra	  avkastning	  på	  sin	  
investering	  när	  denne	  spelar	  på	  hemmaseger	  inom	  intervallet	  1-‐1.49.	  I	  övrigt	  finns	  det	  
ytterligare	  ett	  intervall	  som	  fångar	  ögat	  vilket	  är	  spel	  på	  bortaseger	  på	  odds	  mellan	  4-‐
4.99.	  Spelaren	  gör	  en	  14.45	  %	  avkastning	  på	  sina	  investeringar	  vilket	  kan	  vara	  ett	  tecken	  
på	  att	  riskhantering	  inom	  detta	  intervall	  inte	  fungerar	  som	  det	  ska.	  För	  att	  få	  en	  
helhetsbild	  av	  Bolag	  A:s	  riskhantering	  kring	  La	  Liga	  säger	  Tabell	  4.2	  att	  det	  är	  inom	  2	  
intervall	  (1-‐1.49	  och	  6.5-‐7.99)	  där	  det	  främst	  kan	  brista.	  	  

Championship	  
	  

	  
Tabell	  4.3,	  Resultat	  Championship	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.3	  kan	  riskhanteringen	  inom	  oddsintervallet	  3-‐3.99	  på	  hemmaseger	  
ifrågasättas.	  Likadant	  är	  det	  inom	  oddsintervallet	  4-‐4.99	  där	  det	  kan	  brista	  i	  hantering	  
av	  odds	  och	  risker	  vid	  spel	  på	  oavgjort	  resultat.	  Genom	  en	  närmare	  granskning	  av	  
bortaseger	  kan	  vi	  konstatera	  att	  det	  finns	  en	  hel	  del	  som	  inte	  verkar	  stämma	  gällande	  
riskhanteringen	  och	  oddssättningen.	  Det	  är	  endast	  i	  tre	  oddsintervall	  som	  spelarna	  gör	  
en	  förlust	  sett	  över	  tid.	  För	  att	  få	  en	  helhetsbild	  om	  var	  det	  kan	  brista	  generellt	  i	  ligan	  
kan	  kolumnen	  ”Hemma,	  oavgjort	  och	  borta”	  avläsas.	  Det	  kan	  konstateras	  att	  inom	  
intervallet	  3-‐3.99	  kan	  råda	  stora	  brister	  eftersom	  resultatet	  speglar	  2893	  matcher,	  vilket	  
betyder	  att	  det	  finns	  en	  hel	  del	  som	  kan	  förbättras.	  Avslutningsvis	  kan	  det	  även	  
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konstateras	  att	  det	  kan	  råda	  en	  bristande	  riskhanteringen	  rent	  generellt	  i	  Championship	  
inom	  intervall	  4-‐4.99	  och	  5-‐6.49.	  	  
	  

Eredivisie	  

	  
Tabell	  4.4,	  Resultat	  Eredivisie	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Genom	  att	  titta	  på	  Tabell	  4.4	  kan	  det	  konstateras	  att	  riskhantering	  i	  denna	  liga	  är	  ganska	  
jämnt	  spridd.	  Det	  är	  inget	  intervall	  som	  sticker	  ut	  lika	  extremt	  som	  i	  Championship.	  
Riskhanteringen	  inom	  intervallet	  4-‐4.99	  på	  spel	  oavgjort	  är	  det	  som	  fångar	  mest	  
uppmärksamhet.	  Sett	  till	  antalet	  matcher	  så	  är	  avkastning	  mycket	  hög.	  Vid	  spel	  på	  
bortaseger	  hittas	  3	  intervall	  (2.5-‐2.99,	  3-‐3.99,	  4-‐4.99)	  där	  det	  tenderar	  att	  erbjudas	  
överodds	  till	  spelaren.	  För	  att	  göra	  en	  helhetsbedömning	  av	  var	  det	  kan	  brista	  i	  
riskhantering	  kring	  Eredivisie	  inom	  Bolag	  A	  avläses	  kolumnen	  längst	  till	  vänster	  i	  Tabell	  
4.4.	  De	  intervall	  där	  det	  kan	  finnas	  brister	  i	  riskhantering	  oavsett	  val	  av	  spel	  är	  2.5-‐2.99,	  
4-‐4.99	  och	  5-‐6.49.	  Även	  intervallet	  6.5-‐7.99	  kan	  placeras	  under	  samma	  kategori	  med	  
tanke	  på	  den	  höga	  ROI	  spelaren	  gör.	  	  

Serie	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.5,	  Resultat	  Serie	  A	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.5	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  för	  Bolag	  A	  vid	  intervall	  2-‐2.49	  
på	  spel	  hemmaseger.	  Överlag	  kan	  det	  brista	  enligt	  Tabell	  4.5	  i	  riskhanteringen	  vid	  spel	  
oavgjort.	  Det	  är	  främst	  inom	  intervallen	  4-‐4.99	  och	  5-‐6.49	  där	  överodds	  verkar	  vara	  
frekvent	  återkommande.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  det	  en	  spridning	  av	  intervall	  där	  
spelaren	  gör	  en	  positiv	  ROI	  och	  därmed	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  oddssättningen.	  Dessa	  
intervall	  är	  1.5-‐1.99,	  2-‐2.49,	  2.5-‐2.99,	  4-‐4.99	  och	  6.5-‐7.99.	  Om	  val	  av	  spel	  inte	  tas	  med	  i	  
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granskningen	  säger	  Tabell	  4.5	  att	  det	  kan	  råda	  en	  bristande	  riskhantering	  för	  Serie	  A	  av	  
Bolag	  A	  inom	  intervallen	  2-‐2.49	  och	  4-‐4.99.	  	  

Bundesliga	  
	  

	  
Tabell	  4.6,	  Resultat	  Bundesliga	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Tabell	  4.6	  säger	  att	  spel	  på	  hemmaseger	  endast	  har	  en	  avvikelse	  sett	  till	  antalet	  matcher	  
vilket	  är	  oddsintervallet	  2.5-‐2.99.	  Det	  finns	  andra	  intervall	  som	  resulterar	  i	  en	  positiv	  
ROI	  men	  eftersom	  antalet	  matcher	  i	  dessa	  intervall	  är	  så	  få	  sett	  över	  4	  års	  tid	  kan	  inga	  
större	  slutsatser	  dras	  av	  dessa.	  Däremot	  upptäcks	  ännu	  en	  avvikelse	  genom	  att	  titta	  på	  
oavgjort	  inom	  intervallet	  3-‐3.99.	  Resultatet	  backas	  upp	  av	  780	  matcher	  vilket	  kan	  vara	  
ett	  tecken	  på	  bristande	  riskhantering	  från	  Bolag	  A.	  Fortsättningsvis	  så	  upptäcks	  en	  
potentiell	  brist	  i	  riskhanteringen	  inom	  intervallet	  3-‐3.99	  vid	  spel	  bortaseger	  enligt	  
Tabell	  4.6.	  Ur	  ett	  helhetsperspektiv	  säger	  Tabell	  4.6	  att	  Bolag	  A:s	  riskhantering	  för	  
Bundesliga	  verkar	  brista	  inom	  två	  intervall.	  Som	  tidigare	  nämnt	  så	  verkar	  det	  brista	  
överlag	  inom	  intervallet	  3-‐3.99	  där	  en	  stor	  avkastning	  på	  ROI	  görs.	  Dessutom	  tenderar	  
överodds	  överlag	  att	  förekomma	  inom	  intervallet	  5-‐6.49.	  	  

Ligue	  1	  
	  

Tabell	  4.7,	  Resultat	  Ligue	  1	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.7	  kan	  det	  finnas	  brister	  kring	  riskhanteringen	  inom	  intervallen	  (1.5-‐1.99)	  
vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  Vidare	  finns	  det	  inga	  märkbara	  avvikelser	  sett	  över	  tid	  vid	  spel	  
på	  oavgjort.	  Däremot	  hittas	  två	  intervall	  (2-‐2.49	  och	  2.5-‐2.99)	  med	  potential	  för	  
bristande	  riskhantering	  vid	  spel	  på	  bortaseger.	  Om	  val	  av	  spel	  tas	  bort	  från	  ekvationen	  
antyder	  Tabell	  4.7	  att	  Bolag	  A	  rent	  generellt	  kan	  ha	  brister	  i	  sin	  riskhantering	  inom	  tre	  
intervall	  (1.5-‐1.99,	  2-‐2.49	  och	  2.5-‐2.99).	  
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Alla	  ligor	  –	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.8,	  Resultat	  för	  alla	  ligor	  (2011-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.8	  kan	  det	  finnas	  brister	  kring	  riskhantering	  i	  tre	  intervall	  (5-‐6.49,	  6.5-‐
7.99,	  8-‐9.99)	  vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  Vid	  spel	  oavgjort	  kan	  det	  finnas	  bristfällig	  
riskhantering	  inom	  intervallet	  8-‐9.99	  enligt	  Tabell	  4.8.	  Vidare	  finns	  det	  även	  3	  intervall	  
(2-‐2.49,	  4-‐4.99,	  6.5-‐7.99)	  där	  det	  kan	  finnas	  brister	  kring	  riskhanteringen	  och	  därmed	  
förekomma	  överodds	  vid	  spel	  på	  bortaseger.	  För	  att	  bedöma	  Bolag	  A:s	  riskhantering	  
generellt	  kring	  dessa	  7	  ligor	  kan	  det	  med	  hjälp	  av	  Tabell	  4.8	  fastslås	  att	  det	  är	  två	  
intervall	  (6.5-‐7.99	  och	  8-‐9.99)	  där	  det	  kan	  finnas	  brister	  oavsett	  val	  av	  spel.	  	  

Bolag	  B	  

Premier	  League	  
	  

	  
Tabell	  4.9,	  Resultat	  Premier	  League	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Generellt	  sätt	  kan	  det	  sägas	  att	  bolag	  B	  enligt	  Tabell	  4.9	  inte	  har	  några	  brister	  i	  sin	  
riskhantering	  på	  Premier	  League	  då	  spelarna	  inte	  vinner	  vid	  intervall	  1.00–1000.00	  vid	  
spel	  på	  hemmaseger,	  oavgjort	  samt	  bortaseger.	  När	  Tabell	  4.9	  undersöks	  i	  detalj	  för	  
olika	  spel	  för	  hittas	  potentiella	  brister	  inom	  olika	  oddsintervall.	  Vid	  spel	  på	  hemmaseger	  
verkar	  överodds	  vara	  ett	  återkommande	  fenomen	  då	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  
inom	  olika	  oddsintervall	  (1-‐1.49	  och	  odds>6.49).	  Vid	  spel	  på	  oavgjort	  kan	  det	  finnas	  
brister	  i	  riskhantering	  inom	  intervallet	  3-‐3.99.	  Detta	  förstärks	  ytterligare	  eftersom	  
resultatet	  bygger	  på	  986	  matcher.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  kan	  det	  finnas	  bristande	  
riskhantering	  inom	  intervallen	  1.5-‐1.99	  och	  2-‐2.49.	  	  
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La	  liga	  
	  

	  
Tabell	  4.10,	  Resultat	  för	  La	  liga	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.10	  kan	  Bolag	  B	  ha	  brister	  i	  sin	  riskhantering	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  
inom	  intervall	  1.00	  –	  1.49	  där	  spelaren	  gör	  en	  avkastning	  på	  3.29	  %.	  Överodds	  tenderar	  
att	  förekomma	  på	  odds	  över	  6.49	  vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  Enligt	  Tabell	  4.10	  kan	  det	  
finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  vid	  spel	  på	  bortaseger	  i	  intervall	  3.0	  –	  4.9.	  Eftersom	  
resultatet	  bygger	  på	  över	  300	  matcher	  så	  kan	  riskhanteringen	  ifrågasättas	  med	  
befogenhet.	  När	  det	  kommer	  till	  Bolag	  B:s	  riskhantering	  oavsett	  val	  av	  spel	  så	  finns	  det	  
enligt	  Tabell	  4.10	  endast	  ett	  intervall	  (6.5-‐7.99)	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  
och	  det	  kan	  finnas	  brister	  inom	  riskhanteringen.	  	  

Championship	  
	  

	  
Tabell	  4.11,	  Resultat	  Championship	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  denna	  Tabell	  4.11	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  för	  bolag	  B	  vid	  spel	  på	  
oavgjort	  i	  intervall	  4-‐4.99.	  Resultatet	  från	  det	  tidigare	  nämnda	  intervallet	  stärker	  
sannolikheten	  för	  bristande	  riskhantering	  eftersom	  den	  bygger	  på	  resultat	  från	  249	  
matcher.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  verkar	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhantering	  inom	  
intervallen	  3-‐3.99	  och	  4-‐4.99.	  Bolag	  B:s	  riskhantering	  när	  val	  av	  spel	  inte	  has	  i	  åtanke	  
visar	  att	  det	  kan	  finnas	  brister	  i	  hur	  företaget	  oddssätter	  inom	  intervallet	  4-‐4.99.	  	  
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Eredivisie	  
	  

	  
Tabell	  4.12,	  Resultat	  Eredivisie	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.12	  så	  finns	  det	  endast	  ett	  intervall	  (2.5-‐2.99)	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  
med	  nog	  antal	  matcher	  där	  det	  kan	  finnas	  bristande	  riskhantering.	  När	  det	  gäller	  spel	  på	  
oavgjort	  hittas	  två	  intervall	  (4-‐4.99	  och	  5-‐6.49)	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  
och	  riskhanteringen	  kan	  återigen	  ifrågasättas.	  För	  att	  granska	  Bolag	  B:s	  riskhantering	  ur	  
ett	  helhetsperspektiv	  avläses	  kolumnen	  ”hemma,	  oavgjort	  och	  borta”	  ur	  Tabell	  4.12.	  Det	  
finns	  fyra	  oddsintervall	  när	  val	  av	  spel	  inte	  has	  i	  åtanke	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  
avkastning.	  Med	  detta	  sagt	  så	  kan	  Bolag	  B:s	  oddssättning	  kring	  Eredivisie	  ifrågasättas.	  	  
	  

Serie	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.13,	  Resultat	  Serie	  A	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.13	  finns	  det	  inte	  något	  intervall	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  där	  spelaren	  gör	  
en	  positiv	  avkastning.	  Vid	  spel	  på	  oavgjort	  kan	  intervallet	  4-‐4.99	  ifrågasättas	  eftersom	  
spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  med	  många	  matcher	  som	  underlag.	  När	  det	  kommer	  
till	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  det	  två	  intervall	  (1.5-‐1.99	  och	  6.5-‐7.99)	  där	  spelaren	  gör	  en	  
positiv	  avkastning.	  Dessa	  avkastningar	  är	  mycket	  små	  och	  inga	  större	  slutsatser	  kan	  
dras.	  För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  Bolag	  B	  hanterar	  risk	  överlag	  så	  avläses	  kolumnen	  
”hemma,	  oavgjort	  och	  borta”.	  När	  val	  av	  spel	  inte	  has	  i	  åtanke	  förlorar	  spelaren	  endast	  
pengar	  och	  gör	  ingen	  avkastning.	  Bolag	  B	  har	  enligt	  Tabell	  4.13	  inga	  större	  problem	  med	  
riskhantering	  när	  det	  kommer	  till	  Serie	  A.	  	  
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Bundesliga	  
	  

	  
Tabell	  4.14	  ,	  Resultat	  Bundesliga(2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.14	  finns	  det	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  inget	  intervall	  där	  spelaren	  gör	  en	  
positiv	  avkastning	  med	  tillräckligt	  antal	  matcher	  för	  att	  ifrågasätta	  riskhanteringen.	  Vid	  
spel	  på	  oavgjort	  gör	  spelaren	  en	  positiv	  avkastning	  i	  intervall	  5-‐6.49.	  Det	  är	  en	  marginell	  
avkastning	  och	  resultatet	  bygger	  endast	  på	  93	  matcher	  vilket	  inte	  är	  nog	  sett	  över	  4	  
säsonger.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  kan	  riskhanteringen	  inom	  intervallet	  3-‐3.99	  
ifrågasättas.	  Spelaren	  gör	  en	  stor	  avkastning	  och	  resultatet	  är	  baserat	  på	  302	  matcher.	  
För	  att	  granska	  Bolag	  B:s	  riskhantering	  oavsett	  val	  av	  spel	  avläses	  ”hemma,	  oavgjort	  och	  
borta”	  i	  Tabell	  4.14.	  Det	  finns	  två	  intervall	  (3-‐3.99	  och	  5-‐6.49)	  där	  spelaren	  gör	  positiv	  
avkastning	  med	  många	  matcher	  som	  grund.	  Riskhanteringen	  kring	  dessa	  intervall	  kan	  
vara	  bristande.	  	  

Ligue	  1	  
	  

	  
Tabell	  4.15,	  Resultat	  Ligue	  1(2011-‐2015),	  bolag	  B	  
	  
Enligt	  denna	  Tabell	  4.15	  har	  bolag	  B	  brister	  i	  sin	  riskhantering	  vid	  intervall	  2.00–2.49	  
oavsett	  spel.	  Det	  är	  ännu	  tydligare	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  eftersom	  det	  är	  tillräckligt	  
många	  matcher.	  Det	  förekommer	  överodds	  vid	  andra	  intervall	  på	  samtliga	  spel	  men	  det	  
är	  för	  få	  matcher	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  användas	  som	  underlag	  för	  att	  påstå	  att	  det	  är	  
återkommande.	  
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Alla	  ligor	  –	  Bolag	  B	  
	  

	  
Tabell	  4.16,	  Resultat	  från	  alla	  ligor	  (2011-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.16	  så	  kan	  det	  finnas	  brister	  gällande	  riskhanteringen	  inom	  två	  intervall	  
(5-‐6.49	  och	  6.5-‐7.99)	  vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  I	  övrigt	  så	  hittas	  bara	  en	  potentiell	  brist	  
vilket	  är	  inom	  intervallet	  8-‐9.99	  på	  spel	  oavgjort.	  Enligt	  Tabell	  4.16	  hanterar	  Bolag	  B	  risk	  
generellt	  på	  ett	  bra	  sätt	  eftersom	  det	  inte	  finns	  ett	  enda	  intervall	  där	  val	  av	  spel	  inte	  
spelar	  någon	  roll	  som	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning.	  	  

Bolag	  C	  	  

Premier	  League	  
	  

	  
Tabell	  4.19,	  Resultat	  Premier	  League	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.19	  gör	  spelaren	  en	  vinst	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  i	  intervall	  (1-‐1.49)	  
vilket	  kan	  betyda	  att	  det	  finns	  brister	  i	  riskhantering	  kring	  detta	  oddsintervall.	  Det	  finns	  
fler	  intervall	  där	  spelaren	  genererar	  en	  positiv	  avkastning	  men	  antalet	  matcher	  
försvårar	  förmågan	  att	  dra	  några	  slutsatser	  gällande	  riskhanteringen.	  Vidare	  är	  det	  ett	  
intervall	  (3-‐3.99)	  vid	  spel	  på	  oavgjort	  där	  spelaren	  gör	  en	  extremt	  liten	  avkastning	  men	  
som	  bör	  nämnas	  med	  tanke	  på	  antalet	  matcher	  som	  intervallet	  innefattar.	  Vid	  spel	  på	  
bortaseger	  kan	  det	  enligt	  Tabell	  4.19	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  i	  intervallen	  1.2-‐
1.99	  och	  2-‐2.49.När	  det	  kommer	  till	  Bolag	  C:s	  riskhantering	  kring	  Premier	  League	  
oavsett	  val	  av	  spel	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  främst	  inom	  intervallen	  6.5-‐
7.99	  och	  8-‐9.99	  med	  tanke	  på	  de	  höga	  avkastningarna	  spelaren	  gör.	  	  
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La	  Liga	  
	  

	  
Tabell	  4.20,	  Resultat	  La	  liga	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.20	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhantering	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  inom	  
intervall	  1-‐1.49.	  Vid	  spel	  oavgjort	  finns	  inga	  märkbara	  avvikelser.	  Däremot	  antyder	  
Tabell	  4.20	  att	  det	  vid	  spel	  på	  bortaseger	  förekommer	  överodds	  inom	  intervallen	  4-‐4.99,	  
5-‐6.49,	  6.5-‐7.99	  och	  8-‐9.99.	  För	  att	  ur	  ett	  helhetsperspektiv	  granska	  bolag	  C:s	  
riskhantering	  av	  La	  Liga	  antyder	  Tabell	  4.20	  att	  det	  endast	  är	  i	  två	  intervall	  där	  spelaren	  
gör	  en	  vinst	  oavsett	  val	  av	  spel.	  Dessa	  intervall	  är	  6.5-‐7.99	  och	  8-‐9.99.	  Hur	  oddsen	  sätts	  
inom	  dessa	  intervall	  kan	  därmed	  ifrågasättas.	  	  

Championship	  	  
	  

	  
Tabell	  4.21,	  Resultat	  Championship	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.21	  finns	  det	  inga	  större	  avvikelser	  vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  Vid	  spel	  
oavgjort	  menar	  Tabell	  4.21	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  tendens	  för	  förekomst	  av	  överodds	  och	  
därmed	  finnas	  en	  brist	  i	  riskhantering	  inom	  intervallet	  4-‐4.99.	  Slutligen	  verkar	  det	  finns	  
ett	  intervall	  (2-‐2.49)	  vid	  spel	  bortaseger	  där	  det	  kan	  finns	  brister	  kring	  riskhanteringen	  
vid	  oddssättning.	  Ur	  ett	  helhetsperspektiv	  ser	  Bolag	  C:s	  riskhantering	  av	  Championship	  
god	  ut.	  Det	  finns	  inget	  intervall	  sett	  över	  tid	  där	  Bolag	  C	  gör	  någon	  förlust	  oavsett	  val	  av	  
spel.	  	  
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Eredivisie	  
	  

	  
Tabell	  4.22,	  Resultat	  Eredivisie	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.22	  hanterar	  Bolag	  C	  risk	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Det	  finns	  tre	  intervall	  där	  
spelaren	  går	  med	  vinst	  men	  det	  är	  för	  få	  matcher	  för	  att	  dra	  några	  större	  slutsatser	  kring	  
dessa.	  Däremot	  vid	  spel	  oavgjort	  finns	  det	  ett	  intervall	  (4-‐4.99)	  där	  det	  kan	  finnas	  större	  
brister	  i	  riskhanteringen	  sett	  över	  tid.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  det	  ett	  intervall	  (2.5-‐
2.99)	  som	  kan	  klassificeras	  under	  bristande	  riskhantering.	  Genom	  att	  inte	  ha	  i	  åtanke	  val	  
av	  spel	  kan	  en	  helhetsbild	  av	  Bolag	  C:s	  riskhantering	  vid	  oddssättning	  av	  Eredivisie	  fås.	  
3	  intervall	  (2.5-‐2.99,	  4-‐4.99,	  5-‐6.49)	  kan	  ha	  brister	  i	  sin	  riskhantering	  överlag	  oavsett	  val	  
av	  spel.	  	  

Serie	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.23,	  Resultat	  Serie	  A	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.23	  finns	  det	  inga	  intervall	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  där	  spelaren	  gör	  en	  
positiv	  avkastning.	  Vid	  spel	  på	  oavgjort	  gör	  spelaren	  en	  marginell	  avkastning	  i	  
intervallet	  4-‐4.99.	  Vid	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  det	  två	  intervall	  (2-‐2.49	  och	  2.5-‐2.99)	  där	  
spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning.	  Bolag	  C	  kan	  i	  ovan	  nämnda	  intervall	  ha	  brister	  när	  
det	  kommer	  till	  riskhanteringen	  vid	  oddssättning.	  Ur	  ett	  helhetsperspektiv	  då	  val	  av	  spel	  
inte	  has	  i	  åtanke	  så	  kan	  det	  ur	  kolumn	  ”hemma,	  oavgjort	  och	  borta”	  i	  Tabell	  4.23	  avläsas	  
att	  spelaren	  inte	  går	  med	  vinst	  i	  något	  intervall.	  Med	  andra	  ord	  hanterar	  Bolag	  C	  risker	  
på	  ett	  bra	  sätt	  och	  förekomsten	  av	  överodds	  är	  små.	  	  
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Bundesliga	  
	  

	  
Tabell	  4.24,	  Resultat	  Bundesliga	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.24	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  inom	  
intervallet	  2.5-‐2.99.	  Vid	  spel	  på	  oavgjort	  eller	  bortaseger	  finns	  det	  inga	  intervall	  där	  
spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  med	  tillräckligt	  antal	  matcher	  för	  att	  dra	  några	  
slutsatser	  om	  riskhanteringen.	  Ur	  ett	  helhetsperspektiv	  då	  val	  av	  spel	  inte	  has	  i	  åtanke	  
kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  inom	  intervallet	  6.5-‐7.99.	  	  

Ligue	  1	  
	  

	  
Tabell	  4.25,	  Resultat	  Ligue	  1	  (2011-‐2015),	  Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.25	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhantering	  i	  intervall	  2.5-‐2.99	  vid	  spel	  på	  
hemmaseger.	  Det	  bör	  dock	  nämnas	  att	  avkastningen	  i	  detta	  intervall	  är	  marginell.	  Vid	  
spel	  på	  oavgjort	  finns	  det	  inga	  intervall	  där	  riskhanteringen	  kan	  ifrågasättas.	  Vid	  spel	  på	  
bortaseger	  kan	  oddssättningen	  kring	  två	  intervall	  (2-‐2.49	  och	  6.5-‐7.99)	  ifrågasättas.	  
Spelaren	  gör	  märkbart	  stora	  avkastningar	  i	  dessa	  intervall.	  För	  att	  granska	  Bolag	  C:s	  
riskhantering	  av	  Ligue	  1	  oavsett	  val	  av	  spel	  avläses	  ”hemma,	  oavgjort	  och	  borta”	  ur	  
Tabell	  4.25.	  Det	  finns	  tre	  intervall	  (1.5-‐1.99,	  2-‐2.49	  och	  6.5-‐7.99)	  där	  spelaren	  gör	  en	  
positiv	  avkastning	  och	  förekomsten	  av	  överodds	  verkar	  återkommande.	  	  
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Alla	  ligor	  –	  Bolag	  C	  
	  

	  
Tabell	  4.26,	  Resultat	  för	  alla	  ligor	  (2011-‐2015),Bolag	  C	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.26	  kan	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  inom	  tre	  intervall	  (5-‐6.49,	  6.5-‐
7.99	  och	  8-‐9.99)	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  i	  alla	  ligor.	  Vid	  spel	  på	  oavgjort	  hittas	  inga	  
avvikande	  intervall	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  baserat	  på	  många	  matcher.	  
Vid	  spel	  på	  bortalag	  gör	  spelaren	  en	  positiv	  avkastning	  i	  intervallet	  6.5-‐7.99.	  Med	  tanke	  
på	  den	  höga	  avkastningen	  i	  intervallet	  (6.57.99)	  bör	  således	  riskhanteringen	  i	  detta	  
intervall	  att	  ifrågasättas.	  Genom	  att	  avläsa	  ”hemma,	  oavgjort	  och	  borta”	  ur	  Tabell	  4.26	  
kan	  en	  helhetsbild	  av	  hur	  Bolag	  C	  hanterar	  risk	  i	  sin	  oddssättning	  att	  fås.	  Oavsett	  val	  av	  
spel	  verkar	  det	  finnas	  brister	  i	  riskhanteringen	  i	  intervallet	  6.5-‐7.99.	  Detta	  påstående	  
förstärks	  ytterligare	  med	  tanke	  på	  att	  resultatet	  är	  baserat	  på	  975	  matcher.	  	  

Backtesting	  
	  
Som	  det	  nämns	  i	  metod	  skulle	  ett	  av	  tre	  bolag	  väljas	  ut	  för	  djupare	  analys.	  Valet	  av	  Bolag	  
föll	  på	  Bolag	  A	  eftersom	  de	  anses	  hantera	  risk	  på	  ett	  bra	  sätt	  samtidigt	  som	  de	  erbjuder	  
spelarna	  en	  ärlig	  chans	  att	  vinna	  kontinuerligt	  över	  en	  längre	  tidsperiod.	  Det	  sistnämnda	  
var	  det	  avgörande	  faktorn	  då	  de	  två	  övriga	  bolagen	  inte	  delade	  samma	  policy	  gällande	  
hantering	  av	  duktiga	  spelare.	  I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  resultatet	  från	  backtesting	  i	  
form	  av	  2	  bilder	  för	  varje	  liga	  för	  Bolag	  A.	  Den	  första	  bilden	  för	  varje	  liga	  representerar	  
utfallet	  för	  de	  2	  första	  åren	  och	  den	  andra	  bilden	  representerar	  utfallet	  för	  de	  2	  sista	  
åren.	  För	  att	  förenkla	  för	  läsaren	  kan	  det	  tilläggas	  att	  när	  ett	  intervall	  är	  grönt	  i	  båda	  
dessa	  bilder	  innebär	  det	  att	  spelaren	  gör	  en	  vinst	  i	  båda	  tidsspannen	  och	  att	  det	  därmed	  
med	  stor	  sannolikhet	  kan	  finnas	  brister	  i	  riskhantering	  för	  Bolag	  A	  i	  det	  specifika	  
oddsintervallet.	  	  
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Premier	  League	  
	  

	  
Tabell	  4.27,	  Resultat	  Premier	  League	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.28,	  Resultat	  Premier	  League	  (2013-‐2015),	  Bolag	  B	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.27	  och	  4.28	  finns	  det	  förekomst	  av	  överodds	  och	  brister	  inom	  
riskhanteringen	  vid	  intervallet	  1-‐1.49	  oavsett	  val	  av	  spel	  samt	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  
och	  oavgjort.	  .	  Antalet	  matcher	  där	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  förstärker	  
antagandet	  av	  bristande	  riskhantering	  inom	  detta	  intervall.	  Det	  finns	  flera	  intervall	  där	  
spelaren	  gör	  en	  positiv	  avkastning	  med	  det	  är	  för	  få	  matcher	  för	  att	  dra	  några	  större	  
slutsatser	  om	  dessa.	  Enligt	  Tabell	  4.27	  och	  4.28	  är	  det	  främst	  intervall	  1-‐1.49	  där	  
oddssättningen	  är	  bristfällig	  och	  detta	  förstärks	  av	  att	  spelaren	  gör	  en	  vinst	  i	  detta	  
intervall	  i	  båda	  tidsspannen.	  	  
	  
	   	  



	   39	  

La	  Liga	  
	  

	  
Tabell	  4.29,	  Resultat	  La	  Liga	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.30,	  Resultat	  La	  Liga	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Bolag	  A:s	  riskhantering	  när	  det	  kommer	  till	  La	  Liga	  har	  enligt	  Tabell	  4.29	  och	  4.30	  
brister	  i	  sin	  oddssättning	  inom	  intervallet	  1-‐1.49	  vid	  hemmaseger.	  Generellt	  kan	  det	  
med	  hjälp	  av	  Tabell	  4.29	  och	  4.30	  utläsas	  att	  riskhanteringen	  på	  odds	  mellan	  1-‐1,99	  är	  
bristfällig	  oavsett	  val	  av	  spel.	  En	  aspekt	  värd	  att	  nämna	  är	  att	  spelaren	  gör	  en	  positiv	  ROI	  
inom	  intervallet	  1-‐1000	  oavsett	  val	  av	  spel	  i	  båda	  tidsspann.	  Detta	  betyder	  att	  överlag	  så	  
finns	  det	  bristande	  riskhantering	  när	  det	  kommer	  till	  La	  Liga	  för	  Bolag	  A	  och	  dessa	  
utmärker	  sig	  främst	  mellan	  oddsen	  1-‐1,99	  oavsett	  val	  av	  spel.	  	  
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Championship	  
	  

	  
Tabell	  4.31,	  Resultat	  Championship	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.32,	  Resultat	  Championship	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Genom	  att	  granska	  Tabell	  4.31	  och	  4.32	  hittas	  vid	  ett	  första	  ögonkast	  inga	  märkbara	  
avvikelser	  vid	  specifika	  spel.	  Inom	  intervallet	  8-‐9.99	  vid	  spel	  på	  bortaseger	  hittas	  en	  
positiv	  avkastning	  inom	  båda	  tidsspannen	  men	  antalet	  matcher	  för	  dessa	  utfall	  
förminskar	  möjligheten	  att	  dra	  en	  slutsats.	  Enligt	  Tabell	  4.31	  och	  4.32	  så	  hittas	  en	  
generell	  brist	  för	  Bolag	  A:s	  riskhantering	  inom	  intervallet	  3-‐3,99	  oavsett	  val	  av	  spel.	  I	  det	  
första	  tidsspannen	  gör	  spelaren	  en	  försumbar	  avkastning	  för	  att	  i	  nästkommande	  
tidsspann	  gör	  en	  vinst	  på	  4,72	  %.	  	  	  
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Eredivisie	  
	  

	  
Tabell	  4.33,	  Resultat	  Eredivisie	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.34,	  Resultat	  Eredivisie	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Vid	  första	  anblick	  på	  Tabell	  4.33	  respektive	  Tabell	  4.34	  märks	  det	  att	  spelaren	  gör	  en	  
positiv	  avkastning	  i	  princip	  överallt.	  När	  det	  kommer	  till	  spel	  på	  hemmaseger	  är	  det	  
främst	  inom	  intervallet	  2.5-‐2.99	  där	  det	  finns	  brister	  i	  riskhanteringen.	  Vid	  spel	  på	  
oavgjort	  kan	  det	  ur	  Tabell	  7	  och	  8	  utläsas	  att	  det	  finns	  en	  märkbar	  brist	  inom	  intervallet	  
4-‐4.99.	  Spelaren	  gör	  en	  märkbar	  vinst	  i	  detta	  intervall	  vilket	  är	  ett	  tecken	  på	  bristande	  
riskhantering	  och	  förekomst	  av	  överodds.	  Även	  intervallet	  5-‐6.49	  vid	  spel	  på	  oavgjort	  
verkar	  ha	  en	  del	  brister	  i	  riskhanteringen.	  Enligt	  Tabell	  4.33	  och	  4.34	  brister	  det	  i	  
riskhanteringen	  för	  Bolag	  A	  när	  det	  kommer	  till	  Eredivisie	  inom	  intervallen	  2.5-‐2.99,	  4-‐
4.99,	  5-‐6.49	  och	  6.5-‐7.99	  oavsett	  val	  av	  spel.	  	  
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Serie	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.35,	  Resultat	  Serie	  A	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.36,	  Resultat	  Serie	  A	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Genom	  att	  granska	  Tabell	  4.35	  och	  4.36	  kan	  det	  konstateras	  att	  det	  råder	  en	  bristfällig	  
riskhantering	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  inom	  intervallet	  2-‐2.49.	  Vid	  spel	  oavgjort	  
upptäcks	  inga	  avvikelser	  eller	  brister.	  Däremot	  vid	  spel	  på	  bortaseger	  finns	  det	  brister	  
inom	  intervallen	  2-‐2.49	  och	  4-‐4.99	  enligt	  Tabell	  4.35	  och	  4.36.	  Gällande	  helhetsbilden	  
för	  Serie	  A	  kan	  Bolag	  A:s	  allmänna	  brister	  inom	  oddssättningen	  enligt	  Tabell	  4.35	  och	  
4.36	  begränsas	  till	  intervallen	  2-‐2.49	  och	  5-‐6.49.	  	  
	  
	   	  



	   43	  

Bundesliga	  
	  

	  
Tabell	  4.37,	  Resultat	  Bundesliga	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.38,	  Resultat	  Bundesliga	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Ur	  Tabell	  4.37	  och	  4.38	  kan	  det	  konstateras	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  särskild	  avvikelse	  i	  
Bundesliga	  vid	  spel	  på	  hemmaseger.	  Däremot	  vid	  spel	  på	  oavgjort	  finns	  det	  en	  bristande	  
riskhantering	  inom	  intervallet	  3-‐3.99	  för	  Bolag	  A.	  Inom	  samma	  intervall	  (3-‐3.99)	  finns	  
det	  en	  bristande	  riskhantering	  även	  vid	  spel	  på	  bortaseger.	  Ur	  ett	  helhetsperspektiv	  så	  
hittas	  Bolag	  A:s	  brister	  för	  oddssättning	  på	  Bundesliga	  främst	  inom	  det	  tidigare	  nämnda	  
intervallet	  3-‐3.99	  men	  även	  inom	  intervallet	  5-‐6.49.	  Dessa	  intervall	  demonstrerar	  
bristande	  riskhantering	  i	  Bundesligas	  oddssättning	  överlag	  och	  har	  därmed	  inte	  något	  
specifikt	  spel	  i	  åtanke.	  	  
	  
	   	  



	   44	  

Ligue	  1	  
	  

	  
Tabell	  4.39,	  Resultat	  Ligue	  1	  (2011-‐2013),	  Bolag	  A	  
	  

	  
Tabell	  4.40,	  Resultat	  Ligue	  1	  (2013-‐2015),	  Bolag	  A	  
	  
Ur	  Tabell	  4.39	  och	  4.40	  kan	  brister	  i	  riskhanteringen	  vid	  spel	  på	  hemmaseger	  upptäckas	  
inom	  intervallet	  1.5-‐1.99.	  Däremot	  vid	  spel	  oavgjort	  finns	  det	  inte	  några	  särskilda	  
avvikelser	  värda	  att	  nämna.	  I	  intervallet	  2-‐2.49	  vid	  spel	  på	  bortaseger	  upptäcks	  
ytterligare	  en	  brist	  i	  riskhanteringen.	  Ur	  ett	  helhets	  perspektiv	  för	  Bolag	  A:s	  
riskhantering	  vid	  oddssättning	  av	  Ligue	  1	  är	  det	  enligt	  Tabell	  4.39	  och	  4.40	  inom	  
intervallen	  1.5-‐1.99	  och	  2-‐2.49	  där	  det	  finns	  brister	  oavsett	  val	  av	  spel.	  Ytterligare	  ett	  
intervall	  där	  det	  kan	  finnas	  tendenser	  för	  återkommande	  överodds	  är	  inom	  intervallet	  
8-‐9.99.	  	  
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API	  
	  

	  
Figur	  4.1,	  Överblick	  av	  API.	  
	  
Förklaringar	  för	  begrepp	  i	  Figur	  4.1:	  

• Min	  TTK	  –	  Tillåter	  användaren	  att	  välja	  vilka	  matcher	  som	  ska	  visas	  i	  API:n.	  	  
• Sports	  –	  Vilken	  sport	  som	  API:n	  ska	  granska.	  	  
• Bet	  types	  –	  Vilka	  typer	  av	  spel	  API:n	  ska	  granska	  (Asian	  Handicap,	  Över/under,	  

1X2).	  	  
• Min	  net.	  diff	  –	  Nettodifferensen	  mellan	  Svenska	  Spels	  odds	  och	  marknaden.	  

Marknaden	  i	  detta	  fall	  symboliserar	  det	  bolag	  som	  Svenska	  spel	  jämför	  sina	  odds	  
med.	  	  	  

Figur	  4.1	  visar	  en	  övergriplig	  bild	  över	  hur	  API:n	  som	  bör	  byggas	  ska	  se	  ut.	  Genom	  att	  
välja	  tidsram,	  sport	  och	  typ	  av	  spel	  kan	  Svenska	  Spel	  enkelt	  med	  hjälp	  av	  detta	  verktyg	  
kontrollera	  ändringar	  i	  odds	  med	  andra	  bolag	  och	  snabbt	  beräkna	  nettodifferensen	  
mellan	  oddsen.	  Examensarbetet	  har	  avgränsats	  till	  1X2	  spel	  men	  andra	  typer	  av	  spel	  kan	  
också	  övervakas	  med	  hjälp	  av	  en	  API.	  	  

Pi-‐rating	  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  resultatet	  från	  den	  matematiska	  modellen	  pi-‐rating	  att	  
presenteras	  för	  Bolag	  A.	  Som	  det	  nämns	  i	  metod	  så	  innefattar	  bilderna	  resultat	  från	  de	  
två	  senare	  åren	  och	  inte	  de	  två	  första.	  Detta	  eftersom	  de	  två	  första	  har	  fungerat	  som	  
underlag	  för	  att	  ta	  fram	  pi-‐värden	  endast.	  Inledningsvis	  kommer	  resultatet	  för	  
projektionen	  av	  Premier	  League	  (2013-‐2015)	  att	  visas	  följt	  av	  grafer	  som	  förenklar	  
förståelsen	  vid	  val	  av	  spel.	  Avslutningsvis	  presenteras	  grafer	  baserade	  på	  pi-‐rates	  från	  
topp	  fem	  lagen	  i	  premier	  League	  och	  hur	  väl	  dessa	  överensstämmer	  med	  det	  verkliga	  
utfallet.	  	  
	  

	  
Tabell	  4,41,	  Resultat	  pi-‐rating,	  Premier	  League	  (2013-‐2015)	  
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Graf	  4.1,	  Vinst	  vid	  1X2,	  Premier	  League	  (2013-‐2015).	  
	  
Enligt	  Tabell	  4.41	  gör	  spelaren	  vid	  spel	  hemmaseger	  en	  positiv	  avkastning.	  Det	  framgår	  i	  
Tabell	  4.41	  att	  nästan	  hälften	  (47.69	  %)	  av	  spelen	  på	  hemmaseger	  genererar	  en	  vinst.	  
Det	  bör	  nämnas	  att	  detta	  utfall	  är	  baserat	  på	  den	  spelstrategi	  som	  nämns	  i	  avsnittet	  
metod.	  Spelstrategin	  går	  förenklat	  ut	  på	  att	  placera	  ett	  spel	  då	  Bolag	  A:s	  sannolikheter	  
för	  olika	  utfall	  (1X2)	  är	  mindre	  än	  den	  beräknade	  sannolikheten	  med	  pi-‐rating.	  Utfallet	  
förtydligas	  i	  Graf	  4.1.	  	  
	  

	  
Graf	  4.2,	  Total	  vinst/förlust	  oavsett	  val	  av	  spel,	  Premier	  League	  (2013-‐2015).	  	  
	  
Enligt	  Graf	  4.2	  är	  val	  av	  spel	  en	  avgörande	  faktor	  när	  det	  kommer	  till	  utfallet	  med	  hjälp	  
av	  pi-‐rating.	  I	  detta	  fall	  visar	  det	  sig	  att	  spelaren	  kommer	  att	  göra	  en	  långsiktig	  förlust	  
oavsett	  val	  av	  spel.	  	  
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Graf	  4.3,	  Topp	  fem	  lagens	  nyckeltal	  (pi-‐rates)	  på	  hemmaplan.	  	  
	  

	  
Graf	  4.4,	  Topp	  fem	  lagens	  nyckeltal	  (pi-‐rates)	  på	  bortaplan.	  	  
	  

	  
Graf	  4.5,	  Topp	  fem	  lagens	  nyckeltal	  (pi-‐rates)	  totalt.	  	  
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Graf	  4.3	  och	  4.4	  representerar	  de	  olika	  lagens	  nyckeltal	  på	  hemmaplan	  respektive	  
bortaplan.	  Graf	  4.5	  är	  den	  som	  representerar	  utfallet.	  Enligt	  Graf	  4.5	  så	  vinner	  
Manchester	  City	  säsongen	  2013/2014	  och	  2014/2015.	  I	  verkligheten	  vann	  de	  endast	  
säsongen	  2013/2014	  och	  det	  var	  Chelsea	  som	  vann	  säsongen	  2014/2015.	  Liksom	  alla	  
projektioner	  finns	  det	  en	  felmarginal.	  Utfallet	  av	  denna	  modell	  när	  det	  kommer	  till	  att	  
förutspå	  ett	  lags	  placering	  är	  sett	  till	  några	  få	  avvikelser	  mycket	  bra	  och	  pålitlig.	  	  
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Kapitel	  5	  Diskussion	  och	  slutsats	  
	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  precisa	  Bolag	  A,	  Bolag	  B	  och	  Bolag	  C	  är	  i	  
sina	  stängningsodds	  jämfört	  med	  det	  faktiska	  utfallet.	  Med	  andra	  ord	  skulle	  specifika	  
intervall	  där	  det	  fanns	  en	  risk	  för	  större	  förluster	  granskas.	  Genom	  att	  ha	  granskat	  varje	  
bolag	  sett	  över	  4	  säsonger	  kunde	  de	  potentiella	  oddsspann	  där	  det	  kunde	  finnas	  brister	  i	  
riskhanteringen	  upptäckas.	  Ett	  problem	  som	  uppstod	  i	  samband	  med	  detta	  var	  det	  
faktum	  att	  det	  inom	  vissa	  intervall	  fanns	  för	  få	  matcher	  för	  att	  kunna	  avgöra	  huruvida	  
det	  kunde	  vara	  bristande	  riskhantering	  eller	  om	  det	  bara	  var	  slumpen	  som	  hade	  
påverkat	  utfallet.	  Det	  kan	  mycket	  väl	  ha	  funnits	  en	  bristande	  riskhantering	  kring	  dessa	  
intervall.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  aspekt	  som	  kan	  ha	  påverkat	  slutresultatet	  är	  det	  faktum	  att	  det	  endast	  
fanns	  data	  från	  de	  senaste	  4	  åren.	  Hade	  samma	  undersökning	  gjorts	  med	  data	  från	  det	  
senaste	  decenniet	  hade	  slutresultat	  med	  stor	  sannolikhet	  sett	  annorlunda	  ut.	  Huruvida	  
detta	  hade	  hjälpt	  projektet	  vet	  vi	  inte.	  En	  större	  databas	  förenklar	  när	  det	  kommer	  till	  
att	  dra	  slutsatser	  då	  det	  finns	  mer	  data	  att	  referera	  till.	  Det	  som	  däremot	  kan	  
konstateras	  är	  att	  fotbollen	  idag	  inte	  är	  sig	  lik	  vad	  den	  var	  för	  10	  år	  sedan.	  Liksom	  allt	  
annat	  så	  har	  sporten	  utvecklats	  och	  i	  takt	  med	  det	  har	  även	  spelmarknaden	  utvecklats.	  
Förenklat	  betyder	  det	  att	  data	  från	  det	  senaste	  decenniet	  inte	  hade	  varit	  till	  någon	  större	  
hjälp	  eftersom	  det	  hade	  varit	  irrelevant	  data	  idag.	  	  
	  
I	  introduktionen	  nämns	  att	  det	  bolag	  som	  hanterar	  risk	  på	  bästa	  sätt	  och	  erbjuder	  
spelaren	  en	  ärlig	  chans	  att	  vinna	  långsiktigt	  kommer	  att	  väljas	  ut	  som	  det	  optimala	  
företaget.	  Genom	  att	  studera	  Tabell	  4.8,	  4.16	  och	  4.24	  ”Alla	  ligor	  –	  Bolag	  X”	  kan	  det	  
konstateras	  att	  det	  utvalda	  bolaget	  (Bolag	  A),	  sett	  till	  siffror	  har	  den	  sämsta	  
riskhanteringen.	  Bolag	  B	  hanterar	  risk	  på	  bästa	  sätt	  eftersom	  det	  inte	  finns	  något	  
intervall	  oavsett	  val	  av	  spel	  när	  resultatet	  för	  alla	  ligor	  summeras	  där	  bolaget	  gör	  en	  
förlust.	  Bolag	  C	  har	  endast	  ett	  intervall	  där	  spelaren	  gör	  en	  vinst	  när	  alla	  ligor	  summeras	  
oavsett	  val	  av	  spel	  medan	  Bolag	  A	  har	  2	  intervall	  där	  spelaren	  gör	  en	  vinst.	  Som	  det	  har	  
nämnts	  så	  vägde	  en	  annan	  aspekt	  mycket	  tungt	  i	  valet	  av	  bolag.	  Detta	  var	  nämligen	  
företagens	  policy	  kring	  hur	  de	  hanterade	  de	  duktiga	  spelarna.	  Huruvida	  de	  valde	  att	  
stänga	  av	  de	  eller	  om	  de	  lät	  de	  fortsätta	  spela.	  Efter	  att	  ha	  studerat	  Bolag	  A	  kan	  man	  
konstatera	  att	  bolaget	  erbjuder	  rättvisa	  odds	  samtidigt	  som	  de	  inte	  stängde	  av	  spelare.	  
Med	  rättvisa	  odds	  menas	  att	  de	  sällan	  erbjuder	  odds	  under	  marknadens	  odds.	  Alla	  
företag	  kan	  hantera	  risk	  på	  ett	  bra	  sätt	  om	  de	  börjar	  stänga	  av	  spelare	  som	  vinner.	  Av	  
denna	  anledning	  valdes	  Bolag	  A	  ut	  för	  vidare	  studier.	  	  
	  
Fortsättningsvis	  skulle	  en	  backtesting	  utföras	  för	  att	  säkerställa	  om	  dessa	  intervall	  där	  
spelaren	  gör	  en	  vinst	  faktiskt	  hade	  några	  brister	  kring	  riskhanteringen	  eller	  om	  det	  bara	  
var	  slumpen	  som	  avgjorde.	  Det	  som	  i	  efterhand	  kan	  fastlås	  är	  att	  i	  många	  av	  intervallen	  
där	  spelaren	  gjorde	  en	  vinst	  i	  första	  tidsspannet	  gjorde	  de	  istället	  en	  förslut	  i	  det	  andra	  
tidsspannet.	  Spelaren	  gjorde	  alltså	  en	  vinst	  de	  2	  första	  åren	  för	  att	  i	  nästa	  tidsspann	  göra	  
en	  förlust.	  Bolag	  granskar	  varje	  år	  det	  gångna	  året	  och	  försöker	  hitta	  bristerna	  i	  
riskhanteringen.	  En	  teori	  kan	  vara	  att	  Bolag	  A	  efter	  det	  andra	  året	  fastslår	  
riskhanteringen	  kring	  dessa	  intervall	  som	  bristande	  och	  därefter	  korrigerar	  dessa.	  Detta	  
kan	  i	  sin	  tur	  vara	  anledningen	  till	  att	  spelaren	  gör	  en	  förlust	  i	  det	  andra	  tidsspannet.	  Som	  
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allt	  annat	  när	  det	  kommer	  till	  denna	  marknad	  kan	  aldrig	  slumpen	  uteslutas	  då	  det	  lika	  
gärna	  kan	  ha	  varit	  slumpen	  som	  varit	  avgörande.	  I	  de	  intervall	  som	  presenterats	  i	  
resultat	  där	  spelaren	  gör	  en	  vinst	  i	  båda	  tidsspannen	  med	  tillräckligt	  antal	  matcher	  kan	  
det	  med	  stor	  sannolikhet	  sägas	  att	  Bolag	  A	  brister	  i	  sin	  riskhantering.	  	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  pi-‐rating	  finns	  det	  mycket	  att	  diskutera.	  Inledningsvis	  bör	  det	  
nämnas	  att	  konstanternas	  värden	  (b,	  c,	  𝛾  och	  𝜆)	  är	  tagna	  från	  artikelns	  författare.	  
Eftersom	  författarna	  av	  examensarbetet	  och	  författarna	  av	  artikeln	  inte	  utgår	  från	  
samma	  data	  innebär	  det	  att	  vi	  hade	  fått	  olika	  värden	  på	  dessa	  konstanter.	  Detta	  kan	  vara	  
anledningen	  till	  varför	  Graf	  4.5	  i	  resultat	  inte	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten	  fullt	  ut.	  
Ytterligare	  en	  potentiell	  bieffekt	  av	  detta	  kan	  vara	  de	  stora	  felmarginalerna	  i	  vissa	  
matcher.	  	  
	  
Ett	  stort	  problem	  vid	  implementationen	  av	  den	  matematiska	  modellen	  pi-‐rating	  var	  hur	  
författarna	  skulle	  omvandla	  det	  beräknade	  utfallet	  baserat	  på	  målskillnad	  till	  
sannolikhet.	  Efter	  konsultation	  med	  många	  på	  Svenska	  Spel	  hittades	  ingen	  optimal	  
lösning.	  Poisson	  process	  föreslogs	  som	  ett	  verktyg	  men	  eftersom	  den	  bygger	  på	  mål	  och	  
pi-‐rating	  bygger	  på	  målskillnader	  skulle	  denna	  lösning	  bli	  missvisande.	  Efter	  att	  ha	  tagit	  
kontakt	  med	  artikelns	  författare	  fick	  vi	  författarens	  färdiga	  omvandlade	  sannolikheter	  
fastän	  vi	  frågade	  hur	  han	  hade	  gått	  tillväga.	  Författarens	  omvandlade	  sannolikheter	  
återfinns	  i	  Bilaga	  A.	  Problemet	  grundar	  sig	  i	  att	  våra	  beräknade	  målskillnader	  låg	  
utanför	  artikelns	  författares	  intervall	  för	  sannolikheter	  (-‐1.2-‐1.6).	  Med	  detta	  sagt	  
uteslöts	  matcher	  där	  våra	  beräknade	  målskillnader	  inte	  låg	  i	  intervallet.	  	  
	  
Ett	  återkommande	  problem	  under	  projektets	  gång	  har	  varit	  tillgång	  och	  relevans	  av	  
data.	  Artikelns	  författare	  bygger	  sin	  modell	  på	  5	  års	  data	  medan	  vi	  bygger	  vår	  på	  två	  års	  
data.	  Som	  det	  tidigare	  nämns	  så	  går	  det	  att	  debattera	  för	  äldre	  datas	  relevans	  idag	  i	  och	  
med	  att	  fotbollen	  utvecklas	  i	  ett	  rasande	  tempo.	  Däremot	  bör	  det	  nämnas	  att	  mer	  data	  i	  
detta	  fall	  hade	  kunnat	  resultera	  i	  en	  förminskad	  felmarginal.	  Ytterligare	  bör	  det	  nämnas	  
att	  tiden	  för	  projektet	  varit	  knapp.	  På	  grund	  av	  tidsbrist	  har	  inte	  modellen	  kunnat	  göras	  
för	  fler	  ligor	  än	  Premier	  League	  och	  kanske	  hade	  det	  varit	  intressant	  att	  sätta	  ihop	  alla	  
ligor	  som	  vi	  gjort	  tidigare	  i	  projektet	  för	  att	  analysera	  utfallet.	  Det	  hade	  varit	  intressant	  
att	  utföra	  samma	  beräkningar	  för	  de	  utvalda	  ligorna	  separat	  för	  att	  se	  hur	  stor	  
felmarginalen	  blir	  i	  varje	  liga.	  	  
	  
Avslutningsvis	  anser	  författarna	  att	  projektet	  har	  uppfyllt	  sitt	  syfte.	  Bolag	  A,	  B	  och	  C	  har	  
granskats	  och	  avvikelser	  i	  det	  utvalda	  företaget	  har	  kunnat	  fastställas.	  Dessutom	  har	  det	  
med	  försumbara	  problem	  gått	  att	  utveckla	  den	  matematiska	  modellen	  och	  testa	  denna.	  	  

Fortsatt	  arbete	  
	  
För	  att	  vidareutveckla	  projektet	  bör	  samma	  typ	  av	  undersökning	  göras	  för	  andra	  typer	  
av	  spel.	  Pi-‐rating	  modellen	  kan	  byggas	  med	  mer	  data	  och	  appliceras	  på	  fler	  ligor	  för	  att	  
få	  en	  bättre	  förståelse	  för	  den	  och	  dess	  noggrannhet.	  Som	  det	  nämns	  flera	  gånger	  i	  
projektet	  bör	  en	  API	  byggas	  för	  att	  underlätta	  bevakningen	  av	  olika	  bolags	  odds.	  Genom	  
att	  använda	  de	  avvikelser	  i	  olika	  oddsintervall	  som	  upptäckts	  under	  projektet	  så	  kan	  
API:n	  komma	  att	  vara	  mycket	  användbar	  i	  Svenska	  Spels	  framtida	  oddssättning.	  	  
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Intervjuer	  
	  
Intervju	  med	  handledare	  Johan	  Elevant	  2015-‐10-‐21.	  
Intervju	  med	  handledare	  Per	  Carlander	  2015-‐11-‐03.	  
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Kapitel	  7	  Bilagor	  
	  
Bilaga	  A:	  Anthony	  C.	  Constantinous	  omvandlade	  sannolikheter.	  
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