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Sammanfattning 
Den här uppsatsen inleds med att studera de moment som används för multinomial logistisk 
regression och hur resultaten mäts. Teorin tar sin avsats i den binomiala logistiska regression, 
för att stegvis ta sig vidare till den multinomiala logistiska regressionen. Begreppen logit, 
oddskvoten och sannolikheterna förtydligas, effekterna av de oberoende variablerna 
diskuteras och kopplingen till vanlig linjär regression åskådliggörs. Det blir även en 
fördjupning av matematiken bakom den logistiska funktionen.  

Därefter tillämpas den multinomial logistisk regressionsanalysen med ett praktiskt exempel. 
Analysmodellen är användbar inom flertalet områden och den här uppsatsen ligger inom 
ramen för sportanalys. Matchstatistik från ishockey och närmare bestämt Örebro Hockeys 
matcher från säsongerna 2012/13 till 2017/18 nyttjas och den slutgiltiga modellen använder 
sig av tre förklarande variabler. Resultatet visar att utfallet efter ordinarie tid kan förklaras till 
60,9% med hjälp av matchstatistiken, vilket tyder på att den multinomiala 
regressionsmodellen presterar likvärdigt med andra metoder som tillämpar kategorisk 
dataanalys inom sportanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
This thesis starts by studying the multinomial logistic regression and its moments and how 
the results are measured. The theory begins with the binomial logistics regression and 
gradually moves on towards the multinomial logistics regression. Concepts as logit, odds ratio 
and probabilities are explained, the effects of the independent variables discussed and the 
link to ordinary linear regression is illustrated. There will also be a deeper, mathematical look 
at the function of logistic growth. 

Thereafter the multinomial logistic regression model will be applied. The model is useful 
within several domains and this thesis lies within sportsanalytics. For this thesis 
matchstatistics from ice hockey, that is Örebro Hockey’s matches from season 2012/13 to 
2017/18, has been used and the final model has three exploratory variables. The outcome of 
the result performs equivalent to other methods, which applies categorical data analysis 
within sportsanalytics.  
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1. Inledning  

Multinomial logistisk regressionsanalys är en icke-linjär metod som används för att 
klassificera den beroende variabeln som kan anta tre eller fler utfall. Metoden tillämpas 
främst inom medicin och hälsovetenskaperna (Sun et al 2017; Koushik et al 2017; Albertorio-
Diaz et al 2017)  men har under senare år vuxit sig starkare inom andra områden, till exempel 
ekonomi (Caggiano 2014), utbildning (Monyai et al 2015), psykologi (Koster et al 2017) och 
naturvetenskap (Ma et al 2017). 

Shu-Fang et al (2016) studie exemplifierar hur multinomial logistisk regression kan tillämpas 
inom hälsovetenskap. Undersökningsgruppen var barn mellan 11-12 år och responsvariabeln 
deras BMI. BMI, som är ett numeriskt mått, delades in i fyra kategorier; Undervikt, 
Normalvikt, Övervikt och Fetma. Detta medförde att barnen kunde placeras i viktklasser och 
tolkningsresultatet blev därmed enklare. 

En av svårigheterna med multinomial logistisk regressionsanalys är att veta vilka variabler 
som har inflytande över utfallet. Murata et al (2015) studie vid Universitetet i Okayama,  
illustrerar detta när han betraktade beteendet hos bilförare som var sömniga och jämförde 
detta med deras bilkörning vid ’alert’ tillstånd. Testet utfördes i simulator av säkerhetsskäl. 
Responsvariabeln delades in i tre kategorier: pigg, lite sömnig och mycket sömnig. 
Inledningsvis användes åtta förklarande variabler, till exempel nackens vinklar, olika 
tyngdpunkter i förarsätet, fottrycket på gaspedalen och vägspåret på körbanan men slutligen 
visade det sig att fyra variabler var tillräckligt för att kunna placera föraren i rätt kategori, 
under förutsättningen att vägspåret i körbanan var en av de förklarande variablerna.    

En annan av de underliggande osäkerheterna med sannolikhetsberäkningar är att veta i vilken 
utsträckning de enskilda variablerna påverkar utfallet. El-Habil (2012) tillämpade multinomial 
logistisk regression i sin studie om fysiskt våld mot barn i åldern 10-14 år. Han delade in 
responsvariabeln i fyra kategorier; Ej misshandlad, Misshandlad av föräldrar, Misshandlad av 
syskon och Misshandlad av kompiser/övriga. Därefter granskade han signifikansen för varje 
variabel för att bilda sig en uppfattning om de bakomliggande orsakerna. De variabler som 
inte eliminerades kunde ringas in och rangordnas efter betydelse. Det visade sig att variabeln 
’kön’ var mest signifikant eftersom flickor var mest utsatta i hemmamiljön medan pojkar var 
mest utsatta utanför hemmet. Samtliga variabler blir viktiga underlag för lärare, 
socialarbetare och andra yrkesarbetande inom området för att kunna förebygga framtida 
fysiskt våld mot barn. 

Den här uppsatsen kommer att använda matchstatistik från ishockey för att sedan applicera 
den multinomiala logistiska regressionsmodellen. För övrigt är antalet artiklar inom 
ishockeyanalys som tillämpar metoden sällsynta. Koo et al (2017) använder den binomiala 
logistiska regressionen från den asiatiska ishockeyligan säsongen 2014-2015. Studien 
inkluderar 432 matcher och målsättningen var att identifiera de faktorer som avgör vilket lag 
som vinner respektive förlorar. Papahristodoulou (2008) studerade matchstatistiken från 
Champions League i fotboll mellan 2001/02 till 2006/07 med hjälp av multinomial logistisk 
regressionsanalys. Responsvariabeln var vinst, oavgjort eller förlust. Hans ansats var att 
urskilja de variabler som kunde förklara antalet gjorda mål och insläppta mål för ett enskilt 
lag och med hänsyn till måldifferensen förstå vilka variabler som inverkar på slutresultatet.  
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Syftet med den här uppsatsen är att tillämpa den multinomiala logistisk regressionsmodellen 
på Örebro Hockeys matcher i SHL från säsongen 2013/14 till 2017/18. 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel; data, metod, resultat och diskussion. I metoddelen 
beskrivs teorin bakom den multinomiala logistiska regressionen och hur den testas och 
utvärderas. I kapitlet data beskrivs datamaterialet översiktligt för att skapa en bättre 
förståelse för tillämpningen. Till sist presenteras resultatet och utfallet diskuteras.   

 

2. Metod 

Multinomial logistisk regression är en vidareutveckling av den binomiala logistiska 
regressionsmodellen och spelar en viktig roll för analyser med kvalitativ responsvariabel. 
Teorin och efterföljande tillämpning i denna uppsats kommer enbart behandla 
responsvariabler på  nominal datanivå även om ordinal datanivå skulle kunna betraktas som 
ett alternativ för denna uppsats.      

2.1 Inledning 
Multinomial logistisk regression är en icke-linjär metod och är en utveckling av den binomiala 
logistiska regressionen med den tydliga skillnaden att den beroende variabeln nu utgör tre, 
eller flera, kategorier som är ömsesidigt uteslutande. När den multinomiala logistiska 
regressionsmodellen tillämpas blir dess värden numeriska i intervallet [0-1] och anger 
sannolikheten för respektive utfall. Dessa utfall, eller kategorier, är nominala, det vill säga det 
finns ingen naturlig ordning dem emellan och summan av utfallen blir 1. 

Den icke-linjära regressionsmodellen ska inte förväxlas med den linjära modellen. Den 
sistnämnda följer ett specifikt form med en konstant och en eller flera koefficienter 
multiplicerat med oberoende variabler. 

 𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2+. . . +𝛽𝛽𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝  
 

(1) 

Notera att den linjära modellens graf inte behöver vara en rak linje eftersom de oberoende 
variablerna exempelvis kan vara polynom av andra eller tredje graden och logaritmerade. Har 
däremot regressionsmodellen ett annat utseende är den icke-linjär.  

Vanligtvis så används termen logistisk regression när binomial logistisk regression avses och 
fortsättningsvis så kommer den förkortade termen att användas.   

 

2.2 Logistisk regression 
De förklarande variablerna inom logistisk regression kan vara både numeriska och icke-
numeriska. Vid vanlig, ordinär regression är syftet att beräkna ett numeriskt värde men vad 
händer om den beroende variabeln är icke-numerisk? Målsättningen blir då att beräkna 
sannolikheten för de olika utfallen men den ordinära regressionsmodellen ger oss problem 
eftersom responsvariabeln då kan anta värden utanför intervallet [0,1] vilket skulle betyda att 
sannolikheten för en händelse kan bli negativ eller större än 1. Den logistiska 
regressionsmodellen ger oss dock en möjlighet att hantera detta. (Wiest et al 2015) 
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Figur 1 

 

 

Figuren visar att π alltid kommer att vara i intervallet (0,1) eftersom modellen har horisontella 
asymptoter vid π = 0 och π = 1. Värt att notera är också att kurvan har en inflexionspunkt i (0, 
0.5) där den vänder från konvex till konkav. 

För att förstå den logistiska regressionen börjar vi med att bryta ned beståndsdelarna och 
tittar närmare på oddskvoten (2). Oddskvoten beräknas genom att sannolikheten för att en 
händelse ska inträffa divideras med sannolikheten för att en händelse inte ska inträffa. (Wiest 
et al 2015) 

 

 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
𝜋𝜋

1 − 𝜋𝜋
    (2) 

 

alternativt 

 𝜋𝜋 =  
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

1 + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
 

(3) 

 

På detta sätt blir oddskvoten ett sätt att beräkna förhållandet mellan sannolikheterna. Med 
en oddskvot > 1, så är sannolikheten för att en händelse ska inträffa större än att den inte 
inträffar och vice versa om oddset < 1. Om oddskvoten = 1 så är båda sannolikheterna lika 
stora. Oddskvoten är aldrig negativt, eftersom 0 ≤ 𝜋𝜋 ≤ 1.  

Detta medför att den vanliga regressionen predikterar oddset i form av den naturliga 
logaritmen, även kallad logit eller log odds (Wiest et al 2015). 

 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑜𝑜(𝜋𝜋) = 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙 �
𝜋𝜋

1 − 𝜋𝜋
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥 (4) 
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Vidaretvecklar vi denna funktion ser vi att 1 enhetsökning av x motsvarar en ökning av oddset 
med 𝑜𝑜𝛽𝛽1och 2 enhetsökningar av x ökar oddset med 𝑜𝑜2𝛽𝛽1 och så vidare. Det framgår också att 
oddset är konstant om 𝛽𝛽1 = 0, eftersom 𝑜𝑜0 = 1. (Wiest et al 2015) 

 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑜𝑜𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥 =  𝑜𝑜𝛽𝛽0 ∙ 𝑜𝑜𝛽𝛽1𝑥𝑥 (5) 
   
 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑜𝑜𝛽𝛽0+𝛽𝛽1(𝑥𝑥+1) =  𝑜𝑜𝛽𝛽0 ∙ 𝑜𝑜𝛽𝛽1𝑥𝑥 ∙ 𝑜𝑜𝛽𝛽1  (6) 

  

Om vi nu återgår till ovanstående formel (2) kan vi med hjälp av algebra bryta loss 𝜋𝜋(𝑥𝑥): 

 
𝜋𝜋(𝑥𝑥) =  

𝑜𝑜𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥

1 + 𝑜𝑜𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥
 

     (7) 

 𝜋𝜋(𝑥𝑥) =  
1

1 + 𝑜𝑜−(𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑥𝑥)  (8) 

Detta har gett oss möjligheten att använda materialet utifrån logit, oddskvoten och 
sannolikhet. 

Den logistiska regressionen kan utvecklas på ett naturligt sätt om fler förklarande variabler 
finns att tillgå. Om p betecknar antalet förklarande variabler som finns att tillgå så blir den 
multipla logistiska regressensmodellen (El-Habil 2012): 

 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙 �
𝜋𝜋(𝑥𝑥)

1 − 𝜋𝜋(𝑥𝑥)
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2+. . . +𝛽𝛽𝑝𝑝𝑥𝑥𝑝𝑝 

 (9) 

 

 

2.3 Multinomial logistisk regression 
I den multinomiala logistiska regressionsmodellen kan responsvariabeln Y anta tre eller flera 
utfall på nominal datanivå. Sannolikheterna för respektive utfall beräknas på liknande sätt 
som med två utfall men med den skillnaden att en referenskategori väljs och de resterande 
utfallen beräknas i förhållande till referenskategorin J. Ofta används den vanligaste kategorin 
som referens men samtliga kategorier kan användas eftersom de är på nominal datanivå. 

 
log�

𝜋𝜋𝑗𝑗
𝜋𝜋𝐽𝐽
� =𝛽𝛽𝑗𝑗 + 𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥 ,           𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝐽𝐽 − 1 

     (10) 

 

Logitmodellen kan också uttryckas som oddskvoten, precis som logistisk regression, men med 
den skillnaden att det blir 𝑗𝑗 − 1 logitmodeller. 

 𝜋𝜋𝑗𝑗
𝜋𝜋𝐽𝐽

= 𝑜𝑜𝛽𝛽𝑗𝑗+𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥,                     𝑗𝑗 =  1,2, … , 𝐽𝐽 −  1          (11) 

 
 
 

  

Vidareutvecklar vi oddskvoten (11) kan sannolikheterna för respektive kategori beräknas. 
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𝜋𝜋𝑗𝑗 =

𝑜𝑜𝛽𝛽𝑗𝑗+𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥

1 +  ∑ 𝑜𝑜𝛽𝛽𝑗𝑗+𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝐽𝐽−1
𝑗𝑗=1

 
(12) 

 

Nämnaren är alltid densamma för sannolikhetsberäkningarna medan täljaren antar olika 
värden beroende på vilken kategori som beräknas.  

 

2.4 Resultatmatris 
Resultat utvärderas genom att det predikterade resultat jämförs med det verkliga utfallet. 
Det predikterade resultatet utgörs av det utfall, vinst, oavgjort eller förlust, som får störst 
sannolikhet.  

 

3. Data 

I detta avsnitt ges en översikt av datamaterialet för både responsvariabeln och de olika 
förklaringsvariablerna och hur underlaget har bearbetats. All data utgår från Örebro hockeys 
perspektiv och gäller för ordinarie matchtid. 

All datainsamlingen har hämtats från Örebro Hockeys hemsida, där jag har gått igenom 
Örebros samtliga 274 SHL-matcher och manuellt matat in statistiken i Excel.  För att minimera 
risken för felaktigheter så har jag räknat ut det totala antalet av en variabel i en match för att 
kunna stämma av och hitta eventuellt felaktigheter. Ta till exempel skott på mål och låt oss 
säga att Örebro sköt 30 skott på mål och motståndarna sköt 25 skott på mål så blir min 
beräkning till totalt 55 skott på mål. Därefter har jag med hjälp av R-kommandon stämt av om 
dessa additioner är riktiga och korrigerat där det inte har stämt. 

Valet av variabler är inte subjektivt utvalda eftersom detta är vad som erbjuds av 
matchstatistiken. Däremot kan påpekas, dels att vissa variabler eventuellt kan interagera, dels 
kan upplevas som saknade som till exempel puckinnehav, tid i powerplay/boxplay, varifrån 
på isen som skotten avlossas, frånvarande spelare på grund av skador et cetera.  

Jag har utelämnat statistiken för de enskilda perioderna eftersom det inte har varit av intresse 
för denna uppsats men uppmuntrar gärna användningen av dessa för fördjupade studier. 

Datamaterialet har bearbetats i RStudio med R-kod. Till min hjälp laddade jag ned nnet och 
readxl-paketen. Från den officiella matchstatistiken så erhölls 274 observationer fördelat på 
30 variabler.  

Den beroende variabeln är graderad som 0, 1 eller 2, där 0 står för Örebro-förlust, 1 står för 
oavgjort och 2 för Örebro-vinst. I modellerna används 0 som referens eftersom det är det 
vanligaste resultatet. Variabeln har också faktoriserats, från numerisk till kategorisk.  

Den första förklarande variabeln tittar på om Örebro har haft någon fördel av att spela på 
hemmaplan. Totalt sett så har Örebro spelat 136 matcher på hemmaplan och 138 matcher på 
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bortaplan. Variabeln har definierats som en dummy-variabel, 1 om Örebro har spelat på 
hemmaplan respektive 0 för bortaplan. 

 

Tabell 1: Hemma-borta      
 Vinst Oavgjord Förlust Totalt antal 
Hemmamatcher 49 41 46 136 
Bortamatcher 31 34 73 138 
Totalt 80 75 119 274 

 
 

Resterande förklaringsvariabler för Örebro sammanfattas i nedanstående tabell.  

Tabell 2: Sammanfattning av förklaringsvariabler 
 genomsnitt sd Intervall 
Tekningar 28,08 5,76 15–51 
Skott på mål 25,43 6,41 10-48 
Skott utanför 12,13 4,36 3-26 
Tacklingar 11,94 5,73 0-28 
Utv. Minuter 9,73 8,50 0-72 
Räddningsprocent 90,3 6,3 68,2-100 

 

Räddningsprocenten för Örebros målvakt har beräknats genom att subtrahera antalet mål av 
motståndarna från motståndarnas skott på mål och sedan dividera differensen med 
motståndarens antal skott på mål.  

 

4. Resultat 
Målet med denna studie är att tillämpa och utvärdera multinomial logistisk regressionsanalys 
och för detta ändamål användes statistik från SHL. Utgångspunkten är samtliga sju 
förklaringsvariabler, varav de insignifikanta kommer att reduceras från den slutgiltiga 
beräkningsmodellen. Resultatet kommer därefter att belysas utifrån logiten, oddskvoten och 
sannolikhetsberäkningar för respektive utfall. 

Första steget för multinomial logistisk regressionsanalys är att stämma av  
förklaringsvariablerna parvis för korrelation. Detta för att undvika märkliga och felaktiga 
resultat.  

 

Tabell 3: Korrelationstabell 
MODEL 1 Hemma-

lag 
Tekningar Skott 

på 
mål 

Skott 
utanför 

Tacklingar Utv-
min 

Rädd- 
Ningar 

Hemmalag 1       
Tekningar 0,25 1      
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Skott på mål 0,12 0,35 1     
Skott utanför 0,21 0,21 0,37 1    
Tacklingar 0,09 -0,09 0,06 0,01 1   
Utv-min -0,11 0,07 -0,03 -0,10 0,05 1  
Räddningar 0,09 -0,12 -0,22 -0,08 -0,07 -0,13 1 

 

Vi ser att korrelationen mellan variablerna av svag. Högsta korrelationsvärdet är mellan Skott 
på mål och Skott utanför som resulterar i en korrelation på 0,37. Detta medför att samtliga 
variabler behålls. 

I den första multinomiala logistiska regressionsmodellen används samtliga sju oberoende 
variabler. T-test utförs och därefter plockas variablerna successivt bort enligt principen 
Backward elimination. För att jämföra modellerna finns flera möjligheter, bland annat Akaike 
Information Criterion (AIC) och Schwarz’ Bayesian Information Criterion (BIC). 

 

                     Tabell 4: Backward elimination 
Antal variabler AIC BIC Reducerad variabel 

7 451,99 509,80 Tacklingar 
6 449,13 499,71 Tekningar 
5 445,98 489,33 Utv.minuter 
4 446,34 482,47 Skott på mål 
3 445,00 473,90  

 

När tre variabler återstår blir skott utanför signifikant för vinst men inte för oavgjort. Plockas 
variabeln bort ökar värdet för både AIC och BIC och modellen får därför bli med tre variabler. 
De reducerade variablerna klarade inte t-testet och tycks alltså inte påverka utgången. Kvar 
får vi en modell med följande koefficienter med standardfelet inom parentes: 

 

Tabell 5: Koefficienter med SE 
MODEL 1 𝜷𝜷𝟎𝟎: Intercept 𝜷𝜷𝟏𝟏:Hemmaplan 𝜷𝜷𝟐𝟐:Skott utanför 𝜷𝜷𝟑𝟑:Räddningar 
Oavgjort -22,39 

(3,66) 
0,91 

(0,36) 
-0,03 
(0,04) 

24,56 
(4,00) 

Vinst 
 

-38,10 
(4,91) 

1,41 
(0,41) 

-0,16 
(0,05) 

42,63 
(5,34) 

 

I logit-modellerna är koefficienterna de marginella effekterna. Här blir det tydligt att 
räddningsprocenten är betydligt viktigare än variablerna hemmaplan och skott utanför.              
1 enhetsökning av 𝑥𝑥3 ökar logit med 24,56 respektive 42,63 i förhållande till förlust om övriga 
variabler hålls konstanta. 

På motsvarande sätt för oddskvoten blir de marginella effekterna 𝑜𝑜𝛽𝛽 (6) om variabeln x 
förändras med 1 enhet. I figur 2 återfinns graferna för oddskvoterna, där det framgår att 
oddskvoterna > 1 vid uppskattningsvis 0,890 respektive 0,905 räddningsprocent.  
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Figur 2 

 

I tabellen ovan hålls 𝑥𝑥1 och 𝑥𝑥2 konstanta, där 𝑥𝑥1= 1 (hemmaplan) och 𝑥𝑥2= 12,13 (�̅�𝑥). 

Med hjälp av ekvation nr (12), se även ekvationerna 17-19 i appendix, kan sannolikheterna 
för respektive utfall beräknas för varje, enskild match. Till exempel i match nummer 1, 
Färjestad – Örebro, skattades resultaten förlust, oavgjort och vinst till 0,256, 0,351 respektive 
0,393, vilket leder till prediktionen vinst. För att tydliggöra detta visas i tabellen nedan de fem 
första matcherna och dess sannolikhetsberäkningarna och rätt prediktion är markerad med 
grön text. 

 

Tabell 6: Sannolikhetsberäkningar för de fem första matcherna 
 Förlust Oavgjort Vinst Prediktion Utfall 

Match 1 0,256 0,351 0,393 Vinst Oavgjort 
Match 2 0,805 0,172 0,023 Förlust Förlust 
Match 3 0,545 0,284 0,171 Förlust Oavgjort 
Match 4 0,011 0,163 0,826 Vinst Vinst 
Match 5 0,471 0,353 0,176 Förlust Förlust 

 

Med hjälp av histogram framgår samtliga 274 prediktionsvärden: 



9 
 

Figur 3: Histogram för samtliga sannolikhetsberäkningar 

 
 

Sannolikhetsvärdena för förlust är relativt jämt fördelade och har ett medelvärde på 0,43 och 
en standardavvikelse på 0,32. För oavgjort är fördelningen mer i hoptryckt, vilket också 
avspeglas i standardavvikelsen som är 0,13.  Noterbart är att inget sannolikhetsvärde för 
oavgjort överstiger 0,6 vilket också avspeglas i prediktionsförmågan. Längst till höger 
återfinns antalet sannolikheter för vinst, där 71 matcher har en lägre prediktionsvärde än 
0,05. Medelvärdet och standardavvikelsen för vinst är 0,29 respektive 0,26. Dessutom 
påverkar prediktionsvärde varandra eftersom summan för varje match alltid blir 1. 

Tabell 7 nedan sammanställer modellens predikterade utfall med de verkliga resultaten och 
är en förlängning av histogrammen i figur 3. 96 av 135 förlorade matcher blev korrekt 
kategoriserade, vilket motsvarar 71,1%. De oavgjorda och vunna matcherna resulterade i 
37,8% respektive 57,4%. I histogrammet tydliggörs detta, eftersom förlust har fler höga 
sannolikhetsvärden och ett högre medelvärde än både oavgjort och vinst. Det totala 
prediktionsmåttet slutade på 60,9% det vill säga 167 matcher utav totalt 274. 

 

Tabell 7 Predikterat  
Observerat 0 1 2 Totalt 

0 96 27 12 135 
1 14 17 14 45 
2 9 31 54 94 

Totalt 119 75 80 274 
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5. Diskussion och slutsats 

Denna studie har tillämpat multinomial logistisk regressionsanalys på Örebro Hockeys 
matcher i SHL under fem säsonger. Träffsäkerheten i den slutgiltiga modellen blev 60,9%, 
vilket måste betraktas som godkänt eftersom det ligger i linje med andra beräkningsmodeller 
(Gu et al (2016); Heal et al (2016); MacDonald (2012); Maxcy et al (2014); Pischedda (2014); 
Weissbock et al (2013), Weissbock et al (2014).   

 Vid en närmare granskning av de förklarande variablerna så framgår det att modellen 
innehåller en dummy-variabel, en diskret variabel och en kontinuerlig variabel. Den 
förstnämnda visar på att det finns en hemmaplansfördel, vilket också framgår av den 
deskriptiva statistiken i tabell 1. Exempelvis så är vinstandelen på hemmaplan är 0,36 medan 
motsvarande andel på bortaplan är 0,22. Tydligast framgår det av förluststatistiken, där 0,53 
av matcherna förlorades under ordinarie speltid.  

Vidare observation visar att den diskreta variabeln skott utanför är negativ och således 
minskar logiten/oddset/sannolikheten för oavgjort och vinst. För oavgjort är den inte 
signifikant men för vinst har den en viss betydelse. Tolkningen blir att låga tal för variabeln 
ökar chanserna för ett positivt utfall. Dessutom är det absoluta beloppet av koefficienten till 
skott utanför lägre än koefficienten till hemmaplan, vilket betyder att den har en mindre 
inverkan än dummy-variabeln hemmaplan. 

Den sistnämnda, räddningsprocent, är positiv och dessutom relativ eftersom antalet 
målvaktsräddningar sätts i relation till motståndarens skottstatistik och mål. Procentsatser är 
även bättre än absoluta tal eftersom de tar hänsyn till matchens karaktär, till exempel en 
chansfattig match med få skott och vice versa. Detta betyder att den bär på mer information, 
vilket också avspeglas i koefficienternas storlek och betydelse. Det vore intressant att se 
ovanstående modell med jämförande variabler, till exempel hur många fler tekningar vanns 
eller hur stor skillnaden var i utvisningsminuter. Fler studier med variabler i procentsatser 
uppmuntras.  

Vidare iakttagelser angående de förklarande variablerna skott utanför och räddningsprocent 
är spelets riktning, det vill säga anfallsspel respektive försvarsspel. Den sistnämnda är 
betydligt mer signifikativt än skottstatistiken, som alltså betonar vikten av ett bra försvars-
och målvaktsspel. 

För övrigt uppvisar modellen flest korrekta prediktioner för förlust och minst för oavgjort. 
Skärskådas sannolikhetsmodellerna närmare (appendix 17-19) visar det sig att koefficienterna 
för räddningsprocenten återigen spelar en betydande roll. Som tidigare nämnts (12) är 
nämnarens värde densamma i alla tre sannolikhetsmodellerna men täljarens värde skiftar 
beroende på vilket utfall som avses att beräknas. Koefficienten för vinst är markant högre än 
för oavgjort vilket resulterar i högre prediktionsvärden.  Därutöver så medför detta att 
modellen stöter på bekymmer för prediktering av oavgjort eftersom täljarens värde inte bara 
måste anta ett värde större än 1 utan även ett större värde för täljaren vid vinst. 

Dessutom kan signifikansnivån diskuteras, eftersom den fastställdes godtyckligt till 0,05. Vid 
backward elimination kan en högre signifikansnivå eventuellt resulterat i andra variabler 
eftersom p-värdet kunde skilja sig markant mellan oavgjort och vinst. 
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 Avslutningsvis konstateras att sportanalys är svårt men att multinomial logistisk 
regressionsanalys är ett mångsidigt verktyg med god kapacitet och rekommenderas som ett 
alternativ vid kategorisk dataanalys. 
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Appendix 

Beräkningsmodellerna för logit, oddskvoterna och sannolikheterna. 

 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙 �
𝜋𝜋1
𝜋𝜋0
� =  −22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3 

 

(13) 

 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙 �
𝜋𝜋2
𝜋𝜋0
� =  −38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3 

 

(14) 

där beteckningarna 0,1,2 𝑙𝑙  𝜋𝜋0,1,2 står förlust, oavgjort respektive vinst. 

 

 𝜋𝜋1
𝜋𝜋0

=  𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3) (15) 

http://www.ecmlpkdd2013.org/wp-content/uploads/2013/09/mlsa13_submission_2.pdf
http://www.ecmlpkdd2013.org/wp-content/uploads/2013/09/mlsa13_submission_2.pdf
https://www.site.uottawa.ca/%7Ediana/publications/josh_CanAI2014_84360251.pdf
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 𝜋𝜋2

𝜋𝜋0
= 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3) 

 

(16) 

 

𝜋𝜋(0) =
1

1 + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3) + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3) 

 

(17) 

𝜋𝜋(1) =
𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3)

1 + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3) + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3) 

 

(18) 

𝜋𝜋(2) =
𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3)

1 + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−22,39 + 0,91𝑥𝑥1 − 0,03𝑥𝑥2 + 24,56𝑥𝑥3) + 𝑜𝑜𝑥𝑥𝑒𝑒(−38,10 + 1,41𝑥𝑥1 − 0,16𝑥𝑥2 + 42,63𝑥𝑥3) 

 

(19) 

 

Bilaga: R-kod 

library(readxl) 

## Warning: package 'readxl' was built under R version 3.4.4 

library(nnet) 
library(rmarkdown) 

## Warning: package 'rmarkdown' was built under R version 3.4.4 

ohk <- read_excel("OHK.xlsx", sheet = 1) 
str(ohk) 

## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':    274 obs. of  30 variables: 
##  $ datum              : POSIXct, format: "2013-09-14" "2013-09-17" ... 
##  $ sasong             : chr  "2013-2014" "2013-2014" "2013-2014" "2013-
2014" ... 
##  $ h_lag              : chr  "Färjestad" "Örebro" "Skellefteå" "Örebro" 
... 
##  $ b_lag              : chr  "Örebro" "Leksand" "Örebro" "HV71" ... 
##  $ vilodagar          : num  NA 3 2 2 4 2 4 2 2 3 ... 
##  $ ohk_h_lag          : num  0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 ... 
##  $ forsta_malet       : num  0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 ... 
##  $ forsta_malet_sek   : num  104 705 405 463 453 ... 
##  $ res_p1             : num  2 0 1 2 2 1 1 1 0 2 ... 
##  $ res_p2             : num  1 1 2 2 1 0 2 2 2 2 ... 
##  $ res_p3             : num  1 0 1 2 0 0 2 2 1 2 ... 
##  $ res_ot             : num  1 NA 1 NA NA NA NA NA 0 NA ... 
##  $ res_straffar       : num  1 NA 1 NA NA NA NA NA NA NA ... 
##  $ ohk_tekn           : num  38 51 38 36 35 35 36 22 28 27 ... 
##  $ motst_tekn         : num  32 21 27 31 20 32 34 32 26 46 ... 
##  $ ohk_mal            : num  2 1 3 4 3 1 3 3 2 5 ... 
##  $ motst_mal          : num  2 2 3 0 4 3 1 0 2 4 ... 
##  $ tot_mal            : num  4 3 6 4 7 4 4 3 4 9 ... 
##  $ ohk_skott_pa_mal   : num  22 46 16 29 18 26 31 20 16 21 ... 
##  $ motst_skott_pa_mal : num  32 12 29 30 33 22 35 23 21 34 ... 



15 
 

##  $ tot_skott_pa_mal   : num  54 58 45 59 51 48 66 43 37 55 ... 
##  $ ohk_skott_utanfor  : num  9 15 8 10 11 6 11 5 5 3 ... 
##  $ motst_skott_utanfor: num  10 12 16 16 9 9 9 10 7 7 ... 
##  $ tot_skott_utanfor  : num  19 27 24 26 20 15 20 15 12 10 ... 
##  $ ohk_tacklingar     : num  15 7 22 7 6 13 6 4 6 3 ... 
##  $ motst_tacklingar   : num  14 7 18 5 6 16 5 7 6 4 ... 
##  $ tot_tacklingar     : num  29 14 40 12 12 29 11 11 12 7 ... 
##  $ ohk_utv_min        : num  12 12 18 2 14 12 12 16 14 20 ... 
##  $ motst_utv_min      : num  12 16 22 28 8 22 4 10 6 18 ... 
##  $ tot_utv_min        : num  24 28 40 30 22 34 16 26 20 38 ... 

# Antal räddningar, Örebro-målvakt 
ohk$ohk_saves <- ohk$motst_skott_pa_mal - ohk$motst_mal 
 
# Räddningar i procent, Örebro 
ohk$ohk_saves_prop <- round(ohk$ohk_saves/ohk$motst_skott_pa_mal,4) 
 
#Figur 1 
# Binomial logistisk regression 
curve(1/(1+exp(-x)), from = -14, to = 14, xlim = c(-15,15), ylim = c(0,1.2
),  
      ylab = ~pi, col = "blue", main = "Logistisk regression") 

# Tabell 1 
# Antal vunna, oavgjorda resp förlorade 
sum(ohk$res_p3 == 0) 

sum(ohk$res_p3 == 1) 

sum(ohk$res_p3 == 2) 

# Antal vunna, oavgjorda resp förlorade på hemmaplan 
sum(ohk$res_p3 == 0 & ohk$ohk_h_lag == 1) 

sum(ohk$res_p3 == 1 & ohk$ohk_h_lag == 1) 

sum(ohk$res_p3 == 2 & ohk$ohk_h_lag == 1) 

# Antal vunna, oavgjorda resp förlorade på bortais 
sum(ohk$res_p3 == 0 & ohk$ohk_h_lag == 0) 

sum(ohk$res_p3 == 1 & ohk$ohk_h_lag == 0) 

sum(ohk$res_p3 == 2 & ohk$ohk_h_lag == 0) 

# HEMMALAG 
sum(ohk$ohk_h_lag == 1) 

sum(ohk$ohk_h_lag == 0) 

# Tabell 2 
# TEKNINGAR 
mean(ohk$ohk_tekn) 

sd(ohk$ohk_tekn) 

range(ohk$ohk_tekn) 
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# SKOTT PÅ MÅL 
mean(ohk$ohk_skott_pa_mal) 

sd(ohk$ohk_skott_pa_mal) 

range(ohk$ohk_skott_pa_mal) 

# SKOTT UTANFÖR 
mean(ohk$ohk_skott_utanfor) 

sd(ohk$ohk_skott_utanfor) 

range(ohk$ohk_skott_utanfor) 

# TACKLINGAR 
mean(ohk$ohk_tacklingar) 

sd(ohk$ohk_tacklingar) 

range(ohk$ohk_tacklingar) 

# UTVISNINGSMINUTER 
mean(ohk$ohk_utv_min) 

sd(ohk$ohk_utv_min) 

range(ohk$ohk_utv_min) 

# Räddningsprocent 
mean(ohk$ohk_saves_prop) 

sd(ohk$ohk_saves_prop) 

range(ohk$ohk_saves_prop) 

#Tabell 3 
cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_tekn) 

cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_skott_pa_mal) 

cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_skott_utanfor) 

cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_tacklingar) 

cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_utv_min) 

cor(ohk$ohk_h_lag, ohk$ohk_saves_prop) 

cor(ohk$ohk_tekn, ohk$ohk_skott_pa_mal) 

cor(ohk$ohk_tekn, ohk$ohk_skott_utanfor) 

cor(ohk$ohk_tekn, ohk$ohk_tacklingar) 

cor(ohk$ohk_tekn, ohk$ohk_utv_min) 

cor(ohk$ohk_tekn, ohk$ohk_saves_prop) 

cor(ohk$ohk_skott_pa_mal, ohk$ohk_skott_utanfor) 
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cor(ohk$ohk_skott_pa_mal, ohk$ohk_tacklingar) 

cor(ohk$ohk_skott_pa_mal, ohk$ohk_utv_min) 

cor(ohk$ohk_skott_pa_mal, ohk$ohk_saves_prop) 

cor(ohk$ohk_skott_utanfor, ohk$ohk_tacklingar) 

cor(ohk$ohk_skott_utanfor, ohk$ohk_utv_min) 

cor(ohk$ohk_skott_utanfor, ohk$ohk_saves_prop) 

cor(ohk$ohk_tacklingar, ohk$ohk_utv_min) 

cor(ohk$ohk_tacklingar, ohk$ohk_saves_prop) 

cor(ohk$ohk_utv_min, ohk$ohk_saves_prop) 

# Tabell 4 
# Faktorisering 
ohk$res_p3 <- as.factor(ohk$res_p3) 
ohk$out <- relevel(ohk$res_p3, ref = "0")    # 'Förlust' är baseline  
 
# MLR 
model_1 <- nnet::multinom(out ~ ohk_h_lag + ohk_tekn + ohk_skott_pa_mal + 
ohk_skott_utanfor + 
                            ohk_tacklingar + ohk_utv_min + ohk_saves_prop,
data = ohk) 
summary(model_1) 

BIC(model_1) 

t_1 <- summary(model_1)$coefficients/summary(model_1)$standard.errors 
p_1 <- (1-pnorm(abs(t_1), 0, 1)) * 2 
p_1 

# 6variabler: - tacklingar 
model_1 <- nnet::multinom(out ~ ohk_h_lag + ohk_tekn + ohk_skott_pa_mal + 
ohk_skott_utanfor + 
                            ohk_utv_min + ohk_saves_prop, data = ohk) 

summary(model_1) 

BIC(model_1) 

t_1 <- summary(model_1)$coefficients/summary(model_1)$standard.errors 
p_1 <- (1-pnorm(abs(t_1), 0, 1)) * 2 
p_1 

# 5 variabler: - tekningar 
model_1 <- nnet::multinom(out ~ ohk_h_lag + ohk_skott_pa_mal + ohk_skott_u
tanfor +   
                            ohk_utv_min + ohk_saves_prop, data = ohk) 

summary(model_1) 

BIC(model_1) 
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t_1 <- summary(model_1)$coefficients/summary(model_1)$standard.errors 
p_1 <- (1-pnorm(abs(t_1), 0, 1)) * 2 
p_1 

# 4 variabler: utv.minuter 
model_1 <- nnet::multinom(out ~ ohk_h_lag + ohk_skott_pa_mal + ohk_skott_u
tanfor +   
                            ohk_saves_prop, data = ohk) 

summary(model_1) 

BIC(model_1) 

t_1 <- summary(model_1)$coefficients/summary(model_1)$standard.errors 
p_1 <- (1-pnorm(abs(t_1), 0, 1)) * 2 
p_1 

# 3 variabler: - skott på mål 
model_1 <- nnet::multinom(out ~ ohk_h_lag + ohk_skott_utanfor +  ohk_saves
_prop, data = ohk) 

summary(model_1) 

BIC(model_1) 

t_1 <- summary(model_1)$coefficients/summary(model_1)$standard.errors 
p_1 <- (1-pnorm(abs(t_1), 0, 1)) * 2 
p_1 

# Figur 2 
draw <- curve(exp(-21.8439+24.56*x), from = 0.85, to = 0.95) 

win <- curve(exp(-38.6308+42.63*x), from = 0.85, to = 0.95) 

plot(win, type = "l", col = "green", xlab = "Räddningsprocent", ylab = "Od
dskvoten") 
lines(draw, col = "darkred") 
legend(0.85,6,legend = c("Vinst", "Oavgjort"), col = c("green", "darkred")
, lty = c(1,1), ncol = 1) 
abline(h = 1, col = "grey") 

# Tabell 6 
head(predict(model_1, ohk, type = "prob")) 

# Figur 3 
pred <- predict(model_1, ohk, type = "prob") 
str(pred) 

win_prob <- pred[,3] 
draw_prob <- pred[,2] 
loss_prob<- pred[,1] 
 
par(mfrow = c(1,3)) 
hist(x = win_prob, xlab = "Vinst", ylab = "", breaks = 19, xlim = c(0,1), 
ylim = c(0,71),  
     col = "darkgreen", main = bquote(bar(x)~ " = 0,29 , sd = 0,26"), cex.
lab = 2, cex.main = 2) 
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hist(x = draw_prob, xlab = "Oavgjort", ylab = "", main = bquote(bar(x)~ " 
= 0,27 , sd = 0,13"),  
     breaks = 19, xlim = c(0,1), ylim = c(0,71), col = "darkgreen", cex.la
b = 2, cex.main = 2) 
hist(x = loss_prob, xlab = "Förlust", ylab = "", main = bquote(bar(x)~ " = 
0,43 , sd = 0,32"),  
     breaks = 19, xlim = c(0,1), ylim = c(0,71), col = "darkgreen", cex.la
b = 2, cex.main = 2) 

mean(loss_prob) 

sd(loss_prob) 

mean(draw_prob) 

sd(draw_prob) 

mean(win_prob) 

sd(win_prob) 

# Utvärderingsmatris 
tab_1 <- table(predict(model_1), ohk$out) 
tab_1 

sum(diag(tab_1))/sum(tab_1) 
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