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Abstrakt
I denna studie har en kombinationsmetod använts, där den inledande kvalitativa
delen har kartlagt de beskrivningar som görs gällande formbegreppet inom fotbollen
utifrån ett spelperspektiv. I den efterföljande kvantitativa delen låg dessa
beskrivningar sedan som grund i de tester som gjordes för att undersöka hur lagens
form påverkar resultatet i den kommande matchen. Studien har gjorts utifrån ett
beslutsanalytiskt perspektiv.
Det framkom att det framför allt är lagens poäng och målskillnad i de senaste
spelade matcherna som ligger till grund för beskrivningarna av form. Detta ledde i
den kvantitativa studien till att lagens genomsnittspoäng respektive
genomsnittsmålskillnad från de senaste 2, 4, 6, 8 och 10 matcherna, samt uppdelat
på lagens hemma- och bortamatcher separat, testades.
Lagens form (så som den definierades) visade sig ha en väldigt begränsad påverkan
på kommande matchers resultat både då alla lagens matcher inkluderades och när
matcherna delades upp utifrån hemma- och bortaspel.
Formen ger en viss indikation på utfallen i de kommande matchernas utfall men inte
i större utsträckning an vad andra tidigare spelade matchers resultat visade sig ha.
Att lag som har vunnit sina senaste matcher har större sannolikhet att vinna en
kommande match beror således inte på att de presterat bra i just lagets senaste
matcher utan därför att laget sannolikt har en hög förmåga i och med dessa tidigare
prestationer. Just de senaste matcherna för laget bör därför inte ges någon större vikt
än andra tidigare spelade matcher i en beslutssituation inför ett spel på en
kommande match.
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Inledning

Leicester City var säsongen 2014/2015 nykomling i Englands högsta fotbollsliga
Premier League. I slutet av mars 2015 låg laget sist i tabellen med endast 19 inspelade
poäng på 29 matcher. Allt pekade mot en degradering och en kort vistelse i den
engelska högsta serien. Fotbollsexperter och journalister var ense om att laget inte var
bra nog. I liknande situationer så är de vanliga reaktionerna från klubbledare och ägare
att agera genom att köpa in nya spelare och sparka tränare. Leicester gjorde inget av
detta. Trots det så började laget på våren vinna matcher och plocka poäng. Leicester
avslutade säsongen på ett imponerande sätt och hamnade till slut på en fjortonde plats,
nio poäng ner till de nedflyttade lagen.
Experter inom engelsk fotboll imponerades av den upphämtning som gjorts under
den sista delen av säsongen och den enastående form som Leicester plötsligt visade
upp. De förklaringar som gavs handlade i de allra flesta fall om att laget hade bra form
på så sätt att när vinsterna började komma så ökade spelarnas självförtroende i takt
med motståndarnas respekt för laget vilket ledde till ännu fler inspelade poäng.
Inom socialpsykologin finns ett begrepp som benämns ”hot-hand fallacy”. Grunden
till det begreppet kommer från en studie som genomfördes 1985 av Thomas Gilovich,
Robert Vallone och Adam Tversky. I studien studeras det som inom basket kallas för
”hot hand” och som innebär att en spelare som har gjort poäng på sina senaste skott
har större sannolikhet att göra poäng på sitt kommande skott. (Gilovich, Vallone &
Tversky 1985). I denna eller någon av de på samma tema följande studierna, visades
att det dels förekom en stark tilltro till begreppet från personer inom basketvärlden och
dels visade studien att begreppet inte hade någon påverkan. Det fanns alltså inget
samband mellan utfallen från basketspelarnas tidigare skott och de kommande trots att
det fanns en stark övertygelse om detta bland basketkunniga personer. Begreppet ”hothand fallacy” kommer alltså från dessa studier och innebär en uppfattning om att en
persons framgång/lyckade försök inom situationer som är slumpmässiga påverkar
personens sannolikhet att lyckas i kommande försök. (Gilovich, Griffin & Kahneman
2002, sid. 601-616).
Vidare forskning inom detta område har skett i stor skala och 2006 släpptes en
studie där resultaten inom all tillgänglig forskning kring ”hot hand”-begreppet dittills
redovisades. (Bar-Eli, Simcha & Raab 2006). I 13 av de 24 tidigare studierna fanns det
signifikans för att begreppet inte hade någon påverkan medan övriga 11 visade på
motsatt resultat. De flesta av de där redovisade studierna var inriktade mot basket men
det fanns även studier inom andra idrotter så som baseball och golf.
Även i de studier som gjorts på senare år har så har slutsatsen gällande tidigare
”hot hand”-begreppets eventuella betydelse skiftat. Gällande studier av individuella
spelares prestationer visade Green och Zwiebel på att det fanns ett positivt samband
mellan baseball-spelares tidigare och kommande prestationer.(Green & Zwiebel
2015).
När det gäller studier som likt den jag presenterar här utgår ifrån lagidrotter och tar
sin utgångspunkt i lagens resultatmässiga prestationer så visar även dessa på skiftande
slutsatser gällande tidigare prestationers påverkan eller korrelation med kommande
matchers resultat. Att det finns ett positivt samband mellan basketlags tidigare och
kommande prestationer framkom i en studie från 2011 (Arkes & Martinez 2011).
Denna slutsats stöddes också av en studie på samma tema där data samlats in under 34
år från den amerikanska ligan i basket NBA. (Waggoner, Wines, Soebbing, Seifried &
Martinez 2014). Även när det gäller ishockey visade en studie gjord 2011 på ett
positivt samband mellan resultaten i lagens tidigare och kommande matcher. (Doyle &
Leard 2011).
Gällande ”hot hand”-begreppet inom fotboll så undersöktes detta i en studie av
Parsons och Rohde. Resultatet i den studien är tvetydigt gällande tidigare
matchresultats samband med kommande matchresultat. Inget stöd kunde direkt ses för
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vad som kallas ”momentumeffekt” och som innebär att lag som vunnit de senaste
matcherna tenderar att vinna även sin kommande match. Istället visade de flesta av de
tester som gjordes att denna effekt inte verkar existera inom fotbollen. (Parsons &
Rohde 2013)
Dessa tidigare studier har till viss del inspirerat till den undersökning som jag har
gjort. Det finns naturligtvis stora skillnader mellan dessa undersökningar och den
studie som presenteras här. Framför allt så har denna studie ett beslutsanalytiskt
perspektiv och tar sin utgångspunkt i hur formbegreppet förstås och används vid spel
på resultatet i fotbollsmatcher. I denna undersökning används också både kvalitativ
och kvantitativ studiemetod på så sätt att den inledande kvalitativa studien ligger till
grund för vad som ska testas i den kvantitativa studien. Anledningen till det är att få
ett resultat där uppfattningen och beskrivningen av form inom spelbranschen är
kartlagd.

1.1 Problemformulering
När det gäller formbegreppet så som det används i media och inom fotbollsvärlden så
ger det ofta intryck av att vara något som har stor inverkan på lagens prestation i
kommande matcher. I olika analyser av spel på kommande fotbollsmatcher uttalar sig
ofta experter om lagens form och ofta finns relaterad statistik redovisad i anslutning.
Begreppet används subjektivt och någon förklaring till hur begreppsanvändaren ser på
beskrivningen av form ges sällan i dessa sammanhang. Mycket tyder dock på att ett
lags form ofta har en deskriptiv grund baserad på de senaste x spelade matcherna och
lagens resultatmässiga prestation i dessa. I och med det resonemanget kan form antas
vara en typ av mellanbegrepp då det har deskriptiva grunder som oftast baseras på de x
senaste spelade matcherna och lagens resultatmässiga prestation i dessa, samt
normativa följder som har att göra med hur en spelare ska ta hänsyn till god eller dålig
form i samband med sportspel1 (Odelstad, 2002, sid. 256-257). Vi återkommer till
detta i avsnitt 1.3.
Inom sportspel är den enda rationella strategin att göra en prognos för de möjliga
utfallen utifrån tillgänglig fakta och sedan jämföra denna prognos med de odds som
spelbolagen erbjuder på de möjliga utfallen i matchen. Skulle prognosen visa en högre
sannolikhet än vad de erbjudna oddsen visar så är det enligt ekonomisk teori rimligt att
lägga ett spel så länge man litar till sin egen prognos. Ett grundläggande problem inom
matchspel är att uppskatta den eventuella påverkan som lagens form har på kommande
matchers utfall och vad det ska ha för påverkan på prognostiseringen.
I och med att formbegreppet inte är rent deskriptivt så finns det en viss svårighet att
med statistiska metoder undersöka dess innebörd och påverkan och det är därför
viktigt att undersöka vad olika aktörer ser som grunder för och följder av begreppet
form. Andra problem på ett mer statistiskt plan är avsaknaden av oberoende mellan de
matcher som har spelats och de matcher som ska predikteras. Fotbollsmatcher är alltså
inte oberoende och identiskt upprepade försök vilket ofta är ett antagande som
underlättar då statistiska tester utförs. Mer om detta i avsnitt 5.1.

1

I fortsättningen kommer termen sportspel användas för olika former av spel (tippning eller
vadslagning) på sportresultat. Begreppet matchspel används här specifikt att beteckna spel på
utfallet (hemmaseger, oavgjort eller bortaseger) i fotbollsmatcher. Bland spelare och inom
sportspelsbranschen används oftast de engelska termerna betting eller sportsbetting istället för
sportspel. Se vidare 1.41.3.
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1.2 Syfte och frågeställning
Det övergripande syftet med studien är att ta fram beslutsstöd för att tippa på
resultaten2 i fotbollsmatcher genom att kartlägga olika sätt att betrakta begreppet form,
och undersöka hur några av dessa olika formbegrepp korrelerar med kommande
matchernas utfall. Som grund till detta ligger både en kvalitativ och en kvantitativ
undersökning. Den kvalitativa undersökningens syfte är att kartlägga hur begreppet
form definieras och används i sportspelssammanhang. Utifrån denna beskrivning
genomförs därefter en kvantitativ undersökning som består av statistiska tester i syfte
att finna empiri för om, och i så fall hur, lagens form korrelerar med utfallen i
kommande matcher.
Frågeställning:
1. På vilka sätt definieras och hur används begreppet form inom fotbollen?
2. Är lagens form så som den definieras av aktörer inom sportspelsbranschen en
användbar faktor för att prediktera kommande utfall i fotbollsmatcher?
3. Går det att visa hur stor påverkan ett lags form, så som det definierats, har på
lagets sannolikhet att vinna en kommande match?

1.3 Form som mellanbegrepp
Formbegreppet är inte ett strikt deskriptivt begrepp utan har normativa inslag.
Grunden i begreppet är resultaten i de senaste matcherna vilket i sig är deskriptivt och
där de aktuella faktorerna i resultatet (exempelvis poäng och mål) är kvantitativa. Det
görs dock normativa tolkningar av hur bra eller dålig form ska tolkas och vägas in i
beslutsprocessen av spelarna gällande spel på kommande matcher. På så vis kan
begreppet form antas vara ett typ av mellanbegrepp med deskriptiva grunder och
normativa följder. (Odelstad, 2002, sid. 256-268) Resultaten från en viss matchserie
kommer således att normativt bedömas på olika sätt utifrån olika aktörer (spelare). Det
är dock inte givet att en uppfattning att ett lags form är bra per definition ger att ett
spel bör läggas på att det aktuella laget bör prestera bättre än normalt i kommande
match. Detta eftersom det inom sportspel handlar om sannolikheter och bedömningen
av formen bör därför ställas i relation till det erbjudna oddset. Att ett lags form
påverkar lagens prestation i positiv riktning är heller inte självklart. Jag återkommer
till det i avsnitt 5.
Formbegreppet kan vidare antas vara av typen aspekt genom att formen kan antas
graderas genom benämningar så som bra form eller dålig form. Utifrån dessa
resonemang är det meningsfullt att föra resonemang av typen: bra form med avseende
på lagets poäng i de senaste x matcherna kan påverka sannolikheterna för utfallen i en
kommande match, där bra form syftar till den normativa bedömningen utifrån lagets
resultat från de senaste x matcherna.
I denna uppsats kommer både de deskriptiva grunderna till formbegreppet och de
normativa följderna att studeras för att få en god översiktsbild av begreppet och hur
det används inom sportspelsbranschen.

1.4 Definitioner och begrepp
För att underlätta läsningen av denna uppsats så används en del förenklingar av
återkommande centrala begrepp. Det kan vara begrepp som i andra sammanhang
används på ett annat sätt och därför är det viktigt att understryka vad begreppen har
för innebörd i denna studie. Det är också viktigt att understryka skillnader mellan olika
2

Med resultat åsyftas de möjliga utfallen: hemmaseger, oavgjort eller bortaseger. Se vidare
1.4.
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begrepp relaterade till begreppet form som använd. Mer om hur de olika
formbegreppen används i avsnitt 3.2.

Poäng
När det gäller poängsystemet i dagens fotboll så fungerar det så att en seger ger tre
poäng till vinnande lag och noll poäng till det förlorande laget medan ett oavgjort
resultat ger ett poäng till vardera lag. För att underlätta har jag i denna uppsats använt
mig av det tidigare poängsystemet. Det innebär istället att det alltid delas ut två poäng
efter en match. Antingen går de två poängen till det vinnande laget eller så delar lagen
på poängen och får ett poäng vardera om matchen slutar oavgjort. Detta är det
matematiskt mer logiska sättet för poängfördelningen och underlättar också
uträkningar och förståelsen när det handlar om genomsnittspoäng.

Sportspel och matchspel
Definitionen av sportspel är densamma som det engelska ordet sports betting. Det
handlar alltså om spel på olika sportevenemang utifrån odds satta av spelbolag. Det
finns normalt en stor mängd olika typer av spel som spelbolagen erbjuder men i denna
uppsats så kommer begreppet matchspel framför allt att användas. Det innebär att ett
spel läggs på ett av de tre alternativa utfallen: hemmaseger, bortaseger eller oavgjort.
Resultat
Inom fotbollen används begreppet resultat på olika sätt. Jag kommer, om inte annat
anges, att använda det som en benämning för de möjliga utfallen: hemmaseger,
oavgjort eller bortaseger. Endast i undantagsfall kommer begreppet att hänsyfta till det
målmässiga resultatet. Innebörden av en prediktering av en kommande matchs resultat
innebär således en uppskattning av om matchen kommer att sluta med hemmaseger,
ett oavgjort resultat eller en seger för bortalaget.
Matchserie
Detta begrepp används för att tydliggöra vilken serie av på varandra följande matcher
som för tillfället åsyftas. När det gäller formserier så är det de matcher som ingår i den
aktuella serien av matcher som formen grundas på. De formserier som används är de
senaste 2, 4, 6, 8 och 10 spelade matcherna samt de 2, 4 och 6 spelade hemmarespektive bortamatcherna (samt de senaste 1, 3 och 5 spelade matcherna när form
utifrån målskillnad testades).
Näst senaste matcher
Som en jämförelse till formen som grundas på lagens senaste x spelade matcherna så
används detta begrepp som beteckning på de matcher som ligger närmast i anslutning
före denna formserie. Det innebär att de näst senaste 6 matcherna är de 6 matcher som
laget spelade innan de 6 senaste matcherna. Det vill säga den sjunde till och med den
tolfte senaste spelade matchen.

1.5 Avgränsningar
Utgångspunkten i denna studie är formbegreppet inom fotbollen. Formen är
lagrelaterad på så sätt att det är lagens prestation, genom olika typer av kvantitativa
data från lagets matcher, som analyseras. Studien tar således inte (mer än möjligen
4

indirekt) hänsyn till individuella spelares form eller prestationer. Till den kvantitativa
delen av studien så har data samlats in från matcher i den engelska högsta serien
Premier League. Detta har skett från samtliga matcher under fem säsonger (säsong
2010-2011 till och med 2014-2015). När begreppet fotboll används i denna studie så är
det således Premier League-fotboll som avses. Vidare så har ingen data använts när
det gäller lagens matcher som är utanför det ordinarie seriespelet. Nationella eller
europeiska cupmatcher samt eventuella träningsmatcher är alltså inte inkluderade i
studien. Mer om det under avsnitt 4.2.
I den kvalitativa delen som utgår ifrån sökningar på Google eller undersökningar
av olika spelbolagssidor så har hänsyn inte tagits till om sidorna direkt relateras till
Premier League specifikt eller fotboll generellt. Om uppgifter på hemsidor uppger att
dessa avser någon viss liga förutom den engelska så har dock den informationen i så
fall inte tagits med i studien.

5
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Metod kvalitativ studie

Den metod som används i denna uppsats kan karaktäriseras som en flermetodstudie
(eng. mixed method) vilket innebär en kombination av både kvalitativ och kvantitativ
studiemetod (Creswell 2015). Valet av denna metod har gjorts för att genom den
kvalitativa delstudien kunna kartlägga hur begreppet form definieras och används i
sportspelssammanhang i syfte att hitta olika grunder för begreppet form att utgå ifrån i
den kvantitativa delen. I den kvantitativa delstudien utgår de statistiska testerna sedan
från dessa beskrivningar. Tillvägagångssättet har därför varit att i ett första steg samla
in data beträffande sportspelsaktörers syn på vad som menas med bra form och hur
den eventuellt påverkar utfallet i en kommande match. I ett andra steg undersöks
sedan detta genom kvantitativ analys och dessa formbegrepps eventuella påverkan
testas genom statistiska tester.
Tillvägagångssättet i den kvalitativa studien är en typ av innehållsanalys som syftar
till att kartlägga olika synsätt på begreppet form som senare ligger till grund för de
fortsatta statistiska testerna (Bryman 2008, sid. 281-298). Det är den första frågan i
frågeställningen som besvaras i den kvalitativa delen av uppsatsen. Den metod som
har använts för detta har varit insamlande av data från olika webbplatser som på något
sätt berör ämnet form inom fotboll. Urvalsmetoden av webbsidorna har skett på två
olika sätt. Dels så har ett antal spelbolagssajter valts ut och dels har det gjorts
sökningar på, för ämnet aktuella meningar, på Google. I båda fallen kan
urvalsmetoden beskrivas som en typ av subjektivt urval. (Harboe 2013 sid. 109)
När det gäller de spelbolag vars sajter använts i denna studie så har utgångspunkten
varit att undersöka 20 av de mest använda bolagen på den europeiska spelmarknaden
(se bilaga 1, tabell 1). Den information som varit aktuell för denna studie och som har
legat till grund i den kvalitativa analysen är information som har med begreppet form
att göra och då specifikt inom fotboll och den engelska högsta serien, Premier League.
All data som har samlats in har varit öppet tillgänglig information på offentliga
hemsidor. Denna information har samlats från spelsidorna dels genom att klicka på
den statistik som spelbolaget erbjuder generellt om Premier League och dels genom att
klicka på en kommande match i Premier League som spelbolaget erbjuder spel på. Det
är uteslutande då sidorna konkret använder begreppet ”form” som data har samlats in
och använts. På så sätt ges en bild av hur spelbolaget definierar begreppet. Det
antagande som utgåtts ifrån har varit att spelbolagen tillhandahåller hemsidans
besökare med den information som de anser att besökaren är intresserad av för att göra
en analys och eventuellt lägga ett spel på en specifik match.
Den andra delen av informationsinsamlandet till den kvalitativa analysen har gjorts
genom sökningar på Google. Att informationsinsamlandet har breddats till att även
omfatta sidor som inte direkt är knutna till sportspel är för att ge en större
informationsbredd och på så vis få en formbeskrivning som inte enbart utgår ifrån
spelbolagens perspektiv. Alla sökningar utfördes på Google torsdag 23/4 2016 med
engelska som valt språk. Fem sökningar gjordes med följande sökord:
 Premier League form
 Form football
 Bet football form
 How to assess form in betting on football
 How important is form in football
I respektive sökning har de sex översta träffarna valts ut att ingå i undersökningen.
De träffar som uppenbart visat annan information än det som berör det aktuella ämnet
har ignorerats i analysen men redovisas i tabell 1, bilaga 1. Detta kan exempelvis gälla
träffar som handlar om annat än fotboll eller som berör spelarnas form snarare än
lagens form. Det har också funnits en viss överlappning mellan de olika sökningarna
på så sätt att vissa sidor har kommit upp som en av de sex översta träffarna i mer än en
av sökningarna. Det totala antalet sidor som har analyserats utifrån sökresultaten är 22
6

stycken och alltså inte 30 som hade varit fallet om alla fem sökningar gett unika
träffar.
Totalt ingår det därför 42 hemsidor i undersökningen var av 20 stycken tillhör
spelbolag. Den fortsatta kvalitativa processen innebar en strukturering av insamlad
data för att på så sätt kunna se tydliga mönster och få en uppfattning gällande
formbegreppets olika beskrivningar utifrån ett sportspelsperspektiv. Varje hemsida
(källa) gavs en numerisk kod som föregås av antingen SB eller ST vilket står för
spelbolag respektive sökträff.3 Detta för att på ett kategoriskt sätt särskilja dessa i
redovisningen av resultatet. Varje hemsida analyserades och den information som har
används i samband med sidans redovisning av begreppet form har dokumenterats och
strukturerats. På sidorna söktes information om formbegreppet på två ställen. Dels i
anknytning till en kommande match där statistik över lagen som deltar i matchen ofta
redovisas och dels i anslutning till hemsidans generella statistik kring Premier League.
Utifrån detta togs olika formbegrepp fram både när det gäller olika faktorer och antalet
matcher som formbegreppet grundas på. Struktureringen skedde sedan i en tabell där
varje hemsidas olika beskrivningar redovisas vilket ska ge en överblick över hur
frekvent använda de olika beskrivningarna var.4 Varje ny beskrivning som framkom
på en hemsida samt det antalet matcher som användes i anslutning till denna lades till i
tabellen och en kolumn över de redovisade beskrivningarna sammanfattade dess
förekomst som en frekvenstabell. I och med upplägget på hemsidorna med en
omfattande statistikredovisning så kan varje enskild hemsida använda flera typer av
formbegrepp vilka alla separat kategoriserades och noterades i tabell 2a-e, bilaga 2.
Av de 42 hemsidorna så hade fem stycken sidor ett mer kvalitativt upplägg än de
övriga. På dessa sidor redovisades inte ett visst antal matcher som form eller olika
tabeller utan istället var fokus på hur lagens form bör eller kan tolkas utifrån ett
sportspelsperspektiv. Redovisningen av informationen från dessa hemsidor skedde
därför på ett annorlunda sätt än de övriga då informationen på dessa sidor inte var lika
självklar att kategorisera. Dessa fyller dock en viktig funktion i studien på så sätt att
resonemangen kring formbegreppets användning och betydelse här framhålls och
diskuteras.

3

Se bilaga 1, tabell 1.

4

Se bilaga 1, tabell 2a-e.
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Resultat kvalitativ studie

Vid själva genomgången av hemsidorna visade det sig att ytterligare 13, (utöver de
åtta dubbletterna) av sidorna antigen helt saknar statistik relaterat till begreppet form
eller att dessa sidor redovisar någon typ av data över exempelvis lagens senaste
matcher men att det då inte benämns som form. Dessa 13 är i de flesta fallen
spelbolagssidor. Eftersom analysen utgår ifrån begreppet form så kommer ingen
vidare information från dessa 13 hemsidor inkluderas. Av de återstående 29
hemsidorna används alltså begreppet form på ett eller annat sätt relaterat till
fotbollslagens form och det är dessa hemsidors formbeskrivning som analyserades. Av
dessa hemsidor hade fem sidor kvalitativ information medan resterande hade en
kvantitativ redovisning av formbegreppet.

Figur 1. Flödesschema - urval av hemsidor.

3.1 Grunder och följder av begreppet form
En majoritet av de hemsidor som redovisar form använder en formtabell av något slag.
Dessa benämns också i de flesta fallen ”form table” (se figur 3). Det innebär en tabell
med de engelska Premier League-lagen utifrån deras senaste x spelade matcher,
sorterade på poäng. I dessa tabeller kan även lagens målskillnad från de aktuella
matcherna redovisas och i vissa enstaka fall kan även tabeller utifrån andra typer av
matchrelaterad data tas fram. Förutom dessa formtabeller så finns det i vissa fall även
möjlighet att gå in på en kommande match och där hitta en hänvisning till begreppet
form för de två lagen som ingår i den aktuella matchen. Denna typ av redovisning
innebär ofta istället en lista över lagens senast spelade matcher och resultaten i dessa.
Det är i huvudsak dessa olika typer av redovisning gällande formbegreppet som
förekommer på de sidor som analyserats. Utifrån dessa finns sedan en del olika
varianter och kombinationer. Hemsidornas redovisning skiljer sig också genom det
antalet matcher som formbegreppet relateras till. I och med genomgången av de
hemsidor med en kvantitativ formredovisning struktureras hemsidornas redovisade
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formbegrepp och det var framför allt fyra olika typer av grunder för formbegreppet
som användes5. Dessa är:


p-form (poäng-form)



ft-form (formtabell-form)



ms-form (målskillnad-form)



r-form (resultat-form)

Begreppet formtyp används för att kategorisera hemsidornas redovisning av form
och för att underlätta förståelsen för vilken typ av form som för tillfället åsyftas.
Beskrivningen av respektive formtyp redogörs nedan. En sammanställning av
hemsidornas redovisning av form och kategoriseringen av formtyper återges i bilaga 1,
tabell 2a-e. De olika sätten att definiera form på som framkom i undersökningen
redovisas radvis i tabellerna (i bilaga 1) både när det gäller formtyp och det antal
matcher som avses. Förutom dessa fyra formtyper så framkom även andra formtyper
men i väldigt liten utsträckning. Dessa formtyper kategoriseras i bilaga 1, tabell 2e
men kommer inte att beröras i någon större utsträckning. Mer om det i avsnitt 3.2.
Den vanligast förekommande formtypen är den som definieras som p-form.
Grunden för p-form är att formrubriken innefattar statistik baserad på lagens poäng
under ett visst antal spelade matcher.6 Ett exempel på hur redovisning av p-form kan ta
sig uttryck ges i figur 2. Här redovisas alltså poängen under ett visst antal senast
spelade matcher (i detta exempel 6 senaste spelade matcherna) för lagen som ingår i
den kommande matchen. Hemmalaget till vänster och bortalaget till höger.
Evenemang
6
3
3

V
2
0
2

O
2
2
0

F
2
1
1

M
11-8
3-6
8-2

P
8
2
6

6
Evenemang
Totalt
6
Hemma
3
Borta
3

V
4
2
2

O
2
1
1

F
0
0
0

M
14-2
7-1
7-1

P
14
7
7

Figur 2. P-form utifrån lagens 6 senaste spelade matcher även uppdelad på hemma- och
bortaspel. (Figuren anpassad från SB16).

En annan typ som framträder i den insamlade datamängden är ft-form. Den
formtypen utgår från en formredovisning som grundas på lagets placering i en
redovisad formtabell där alla seriens lag ingår.7 Detta sätt att redovisa överlappar ofta
andra formtyper exempelvis p-form. Det görs genom att formtabeller är sorterade
utifrån lagens poäng i de senaste x matcherna vilket gör att en redovisad formtabell
oftast kategoriseras både som ft-form och som p-form. Det som skiljer ut ft-formen för
ett visst lag är att den sätts i relation till övriga lag genom placeringen i tabellen. Ett
lags ft-form kan alltså inte utläsas endast utifrån dess prestationer utan det måste
ställas emot alla övriga lags prestationer under motsvarande antal matcher. Ett
exempel på en formtabell där hemsidans formredovisning kategoriseras som ft-form
ges i figur 3.

5

För övriga formtyper se bilaga 1, tabell 2e.

6

Se bilaga 1, tabell 2a för en genomgång av de hemsidor som redovisar p-form.

7

Se bilaga 1, tabell 2b för en genomgång av de hemsidor som redovisar ft-form.
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Formtabell
Pos Namn

V

O

F

GM

IM

Målsk.

Poäng

1

Leicester

5

1

0

8

:

2

6

16

2

Tottenham

4

2

0

15

:

3

12

14

3

Liverpool

4

1

1

15

:

7

8

13

4

Arsenal

3

3

0

14

:

6

8

12

5

Man Utd

4

0

2

5

:

4

1

12

6

Man City

3

2

1

10

:

3

7

11

7

Southampton

3

2

1

10

:

7

3

11

8

West Ham

2

4

0

15

:

12

3

10

9

Swansea

3

1

2

7

:

8

-1

10

10

Bournemouth

3

0

3

9

:

13

-4

9

11

Chelsea

2

2

2

9

:

8

1

8

12

Sunderland

1

4

1

7

:

6

1

7

13

Norwich

2

1

3

5

:

7

-2

7

14

Newcastle

1

2

3

8

:

9

-1

5

15

Crystal Palace

1

2

3

5

:

8

-3

5

16

Stoke

1

2

3

7

:

14

-7

5

17

W.B.A

1

1

4

2

:

6

-4

4

18

Watford

1

1

4

4

:

11

-7

4

19

Everton

0

2

4

4

:

12

-8

2

20

Aston Villa

0

0

6

1

:

14

-13

0

Figur 3. Formtabell utifrån lagens 6 senaste spelade matcher. (Figuren anpassad från
SB3).

En tredje formtyp som kan urskiljas är ms-form som baseras på lagens målskillnad
under de x senaste matcherna.8 Målskillnaden redovisas ofta i anknytning till
formtabeller eller till andra typer av redovisning av form. Redovisningen kategoriseras
som ms-form endast om lagens målskillnad är framräknad och alltså inte då endast
löpande resultat redovisas. Detta görs exempelvis i formtabellen i figur 3. Ingen av de
analyserade hemsidorna redovisar ms-form utan att någon av de andra formtyperna
också redovisas.
I vissa fall använder hemsidorna formbegreppet på så sätt att lagets resultat från de
senaste x matcherna i ordning redovisas. Detta sätt att redovisa form på kategoriseras
som formtyp: r-form.9 Det är en genomgång av hur de senaste matcherna för
respektive lag slutat och ger alltså inte direkt någon information kring antalet poäng
som tagits även om det naturligtvis ges implicit av resultaten. Formtypen r-form ger
genom sin typ av redovisning användaren själv möjlighet att bedöma resultaten i dessa
matcher utifrån matchernas resultat och i den ordning som matcherna spelats samt i de
flesta fall även vilka lag som stått för motståndet i matcherna. Ett exempel på en
redovisning som kategoriseras som r-form ges i figur 4.

8

Se bilaga 1, tabell 2c för en genomgång av de hemsidor som redovisar ms-form.

9

Se bilaga 1, tabell 2d för en genomgång av de hemsidor som redovisar r-form.
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Current league form
Overall
D
2-2

W
0-2

Overall
W
3-0

D
1-1

W
3-0

W
0-4

W
1-0

L
0-1

D
0-0

L
2-1

L
0-1

L
2-0

Figur 4. Redovisning av formtyp r-form utifrån lagens 6 senaste spelade matcher.
(Figuren anpassad från SB20).

Av dessa fyra formtyper som är frekvent återkommande som hemsidornas
formbeskrivning så är det två av dem som är relativiserade. Ft-form är det i den
bemärkelsen att lagets ft-form ställs i relation till övriga lags ft-form, genom lagens
placering i formtabellen. Även r-form är en relativiserad formtyp. Detta genom att de
resultat som redovisas i den aktuella matchserien kan jämföras utifrån när de spelades
samt ibland även utifrån vilket motståndet var. P-form och ms-form är till skillnad från
dessa inte relativiserade formtyper i grunden. Däremot är det möjligt att relativisera
dessa genom olika typer av jämförelser.
De olika beskrivningarna, från de 24 sidornas redovisning, som kategoriserats i de
olika formtyperna skiljer sig alltså till viss del åt sinsemellan i hur de definierar
begreppet form. Det finns dock stora likheter och vissa faktorer som är återkommande
hos alla. En viktig sådan är att det alltid är de senaste matcherna som avses i
formbeskrivningen. Ingen av sidorna använder sig av en serie av Premier Leaguematcher som inte är de senast spelade för ett visst lag. I den absoluta majoriteten så
används också endast matcher i Premier League som redovisning. I undantagsfall
finns även matcher som inte tillhör den inhemska serien redovisade i anslutning till
hemsidans formbeskrivning. Detta kan vara bland annat nationella cup-matcher eller
eventuella matcher i någon av de europeiska cuperna. Mer om det i avsnitt 4.2.
Gemensamt för sidornas beskrivningar av formbegreppet är också att formen grundas
på de tidigare matchernas slutresultat utifrån om matchens utfall är vinst, oavgjort
eller förlust och/eller det målmässiga resultatet. Alla de formtyperna som utgår ifrån
hemsidornas formredovisning utgår ifrån hur lagen har presterat resultatmässigt i sina
tidigare matcher. Det är alltså inspelade poäng samt gjorda mål kontra insläppta mål
som är grunden till formbegreppet för i stort sett alla undersökta hemsidor. En annan
återkommande faktor i hemsidornas redovisning som den absoluta majoriteten av
sidorna använder är möjligheten att ta fram lagens form baserat på lagets hemmarespektive bortamatcher separat.
Vissa enstaka undantag från den gängse formredovisningen finns dock. Det
tydligaste exemplet på det är ST510. Denna hemsida använder sig förvisso, likt de
övriga hemsidorna med kvantitativ redovisning, av formbeskrivningar utifrån både
poäng och mål för de senaste x spelade matcherna. Det som skiljer är att de också
använder en del andra matchhändelser som möjliga beskrivningar. På denna sida går
det förutom målskillnad och poäng även att välja formtabeller som utgår ifrån lagens
antal gula kort, skott på mål, hörnor och en hel del annan matchrelaterad data. Detta
kan väljas under vad som på hemsidan definieras som ”advanced form”. Form
definierat utifrån dessa kategorier redovisas i en egen tabell i bilaga 1 (tabell 2e).
Denna hemsida skiljer sig också genom möjligheten att välja ett stort antal tidigare
spelade matcher som beskrivning av formbegreppet. ST5 använder sig av möjligheten
att välja upp till och med de 50 senast spelade matcherna i formtabellen. Det innebär
spelade matcher två säsonger bakåt i tiden. Dessa möjliga beskrivningar är medtagna i
kategoriseringen i tabell 2a-e i bilaga 1 men en reducering av antalet rader har gjorts
på så sätt att all redovisning över de 15 senaste matcherna kategoriseras som ”>15”.
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Se tabell 1, bilaga 1 för kodningsschema av hemsidorna.
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Bortsett ifrån detta undantag så är även hemsidornas redovisning av antalet
matcher som formen baseras på relativt homogen. Formbegrepp baserat på de senaste
6 matcherna är det vanligast förekommande och förekommer på alla analyserade
hemsidor som redovisar form genom en formtabell. Att jämna antal matcher är
överrepresenterade i hemsidornas formbeskrivning har att göra med upplägget i
Premier Leagues spelschema är utformat. Grunden i det är att lagen spelar varannan
match hemma och varannan borta vilket gör att ett ojämnt antal senast spelade
matcher ger en match mer av antingen hemmamatch eller bortamatch. Detta medför att
om den kommande matchen är en hemmamatch för lag X så innebär det att det är
troligt att den senaste matchen var en bortamatch och att en serie av matcher bestående
av ett ojämnt antal därför innehåller fler bortamatcher än hemmamatcher. När det
gäller matcher uppdelade på om laget spelar på hemma- och bortaplan förekommer
inte denna potentiella snedvridning. Att hemsidorna ändå ofta redovisar hemma- och
bortamatcher utifrån ett jämnt antal spelade matcher kan troligtvis förklaras med att de
använder samma typ av rullista oavsett om det handlar om matcherna totalt eller om
en uppdelning finns beroende på hemma- eller bortaplan. De flesta hemsidor använder
alltså de senaste 6 matcherna som en grund i formtabellen men ger möjlighet att i
rullistor välja andra antal att basera formbegreppet på. Dessa typer av val går även ofta
att göra för de senaste spelade matcherna när dessa redovisas på annat sätt än i en
formtabell. En faktor som påverkar resultatet av vilka antal matcher som används är
att flera av de undersökta hemsidor som tillhör spelbolag använder sig av samma
externa statistiksida i sin redovisning. Denna hemsida (www.betradar.com)
tillhandahåller alltså statistiken för flera spelbolag och till denna sida länkas besökaren
som klickar fram statistik från både exempelvis SB3 och SB19.
Flera hemsidor kombinerar redovisningen av form genom att både redovisa
formtabell och en serie av lagens resultat i de senaste spelade matcherna. Det kan ses
som en möjlighet för läsaren att själv bilda sig en uppfattning av lagens form genom
att dels se på hur formen står sig i förhållande till övriga lag och dels få en mer
detaljerad information kring vilka matcher som lagets plats i formtabellen är baserad
på. På så vis finns möjligheten att ta hänsyn till både vilka lag som det aktuella laget
har spelat mot och att se i vilken ordning som matcherna spelats och på så sätt även
kunna lägga olika vikt vid formbegreppet beroende på motståndare samt när
matcherna spelades.
Statistiksidan betradar.com (den sida som tillhandahåller statistik till flera av de
analyserade spelbolagen) tillhandahåller ett begrepp benämnt som ”formtendes” och
som kategoriseras som p-form. Detta är en i procent redovisad variabel som utgår från
lagets inspelade poäng av de totalt möjliga inspelade poäng under ett visst antal senast
spelade matcher. Begreppet är intressant av den anledning att denna kvot är
framräknad på det gamla poängsystemet i fotboll som innebär att en seger ger två
poäng och inte tre som nu är fallet. Detta är en metod jag också använder mig av i min
kvalitativa analys och är ur en matematisk synvinkel logisk och gör det enklare att
tolka de statistiska resultaten.
Förutom de hemsidor som redovisar formbegreppet kvantitativt genom tabeller och
resultat av olika slag och som har kategoriserats i tabell 2a-e i bilaga 1, så är det fem
hemsidor i studien som gör en mer kvalitativ redovisning. Dessa hemsidor hänvisar
alltså inte till olika typer av data från ett visst antal matcher utan här redovisas istället
synpunkter på hur formbegreppet kan tolkas. Fokus ligger på beskrivningar gällande
hur lagens form påverkar kommande matcher. På så sätt står dessa hemsidors
redovisning i kontrast till de hemsidor med kvantitativ redovisning genom att dessa
snarare ger en vägledning i hur informationen om form ska användas istället för att
endast redovisa kvantitativ data gällande lagens form. En av de sidor med en kvalitativ
utformning är ST10. Här poängteras vikten av lagens form när det gäller att prediktera
en kommande match. Detta beskrivs som: “Clubs go through hot and cold streaks, and
identifying a team on a run is key to making accurate predictions, particularly in the
match winning market”. Liknande åsikter nämns även på ST4. Här skrivs att resultaten
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i lagens senaste tre spelade matcher är väldigt viktiga för kommande matchers utfall.
Denna åsikt motiveras genom att lagens självförtroende är en viktig del i hur laget
presterar samt att viktiga spelare i lagen kan vara skadade eller avstängda vilket då
skulle påverka på så vis att lagen under en period presterar sämre än normalt. Denna
uppfattning är något som styrker min tes gällande hur aktörer inom fotbollsvärlden
generellt, men även inom sportspelsbranschen, uppfattar hur lagens form påverkar
kommande utfall i lagets matcher. På dessa sidor betonas också vikten av att skilja på
lagens hemma- och bortaform. Detta framhålls på både ST3 och ST11. Lagens
hemma- och bortaform kan skilja sig mycket åt och det är framför allt stor skillnad i
sannolikheten att vinna en match om den spelas på hemmaplan i jämförelse med
bortaplan. Under de fem säsonger som data har samlats in för denna uppsats så är
fördelningen 46 % hemmasegrar, 25 % oavgjorda och 29 % bortasegrar.
Vidare poängteras på dessa hemsidor också vikten av att ta hänsyn till vilka lag
som har stått som motståndare i den serie av matcher som analyseras. Det påpekas att
det inte går att helt okritiskt läsa av antal poäng i de senaste matcherna utan hänsyn till
vilka motståndarna varit i dessa matcher. Ett visst antal poäng under en serie av
matcher bör alltså inte per automatik likställas med samma antal poäng i en annan
matchserie mot andra lag just av den anledningen att motståndet skiljer sig åt. Detta
faktum är något som tas upp både på ST3 och ST11. På båda dessa sajter noteras
också att utfallen i matcher (vinst, oavgjort eller förlust) inte är det enda som är viktigt
när det gäller lagens form. De beskriver att en uppskattning gällande lagens form även
måste innefatta vad som låg bakom dessa utfall. Det som nämns är hur laget vann eller
förlorade matchen samt vilken målskillnaden var. ”Tre måls målskillnad är bättre än
en seger med endast ett mål”.
När det gäller genomgången av de i denna studie analyserade hemsidorna så har
fokus legat på att leta efter hur form definieras och hur formbegreppet används. Det är
dock viktigt att även undersöka vad för information som saknas. En del i
formbegreppet som inte nämns på någon av de analyserade sidorna är den relativa
formen i den bemärkelsen att hänsyn tas till lagets förmåga. En relativisering av
formbegreppet används på vissa hemsidorna på så sätt att hänsyn tas till vilka lag de
analyserade laget har mött i de senaste matcherna samt genom formtabellerna en
relativisering i förhållande till övriga lags form. Det saknas dock en viktig
relativisering. Ingenstans nämns nämligen något om att hänsyn bör tas till hur det
analyserade laget normalt presterar. Att ett visst antal inspelade poäng eller en viss
måldifferens för ett visst lag inte innebär samma sak som för ett annat lag är alltså
något som inte nämns eller tas hänsyn till i de kvantitativa resultatredovisningarna
eller på någon av de hemsidor med ett kvalitativt redovisat formbegrepp. Tanken är att
använda lagets ”normala förmåga” som ett benchmark, på så sätt att lagets form ställs
i relation till dess normala förmåga. Detta är något som i fortsättningen kommer att
benämnas relativ form och det är en viktig aspekt i den fortsatta kvantitativa studien.
Mer om detta i avsnitt 3.2.
Grunderna för begreppet form är alltså deskriptiva på så sätt att det är olika typer
av matchhändelser (exempelvis poäng och målskillnad) för laget som är
utgångspunkten. Följderna därav, i det sportspelsmässiga perspektivet, är hur spelarna
normativt bedömer och handlar utifrån denna deskriptiva information; hur lagens
prestationer sätts i ett sammanhang, analyseras och utifrån det används i analysen av
en kommande matchs utfall. Hur detta sker framkom framför allt i de sidor som har en
kvalitativ redovisning av form och där fokus ligger på tolkningen av den deskriptiva
informationen.

3.2 Absolut och relativ form
De fyra vanligt förekommande formtyperna som har definierats har alla sin
utgångspunkt i slutresultaten i lagens senaste spelade matcher. P-form och ms-form
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syftar till lagets prestation i form av inspelade poäng respektive målskillnad under en
viss serie av för laget senast spelade matcher. Ft-form ger en möjlighet att jämföra
lagets prestation gentemot andra lags prestation och ger på så vis en lagmässigt
relativiserad prägel på formbegreppet. Även r-form relativiserar formbegreppet på så
sätt att det (i de flesta fall) framkommer vilka motståndarna i matcherna varit samt i
vilket ordning matcherna spelats. De kvalitativa hemsidorna betonar i sin tur också
vikten av att se på de senaste spelade matcherna med hänsyn till motståndarlaget.
Vidare så framkommer både på de hemsidor med kvalitativ och kvantitativ
redovisning vikten av att särskilja på hemma- och bortamatcher.
R-form skiljer sig från de övriga formtyperna genom att de ger just utrymme för en
subjektiv bedömning av formen. Det görs genom att det krävs en bedömning av
motståndarlaget samt eventuell vikt beroende på när de olika matcherna har spelats i
förhållande till varandra. Följden av det blir att ta in dessa aspekter i de statistiska
testerna men att inte direkt använda r-form som variabel i den kvantitativa analysen.
Ft-form, som utgår från placeringen i en formtabell, är förvisso en deskriptiv
variabel men ger förutom det ingen direkt information som inte ges av formtyperna prespektive ms-form. Dessutom innebär placeringen i en formtabell en variabel som
påverkas av lag som inte ingår i den aktuella matchen. Det är rimligt att anta att
utfallet i en match inte direkt påverkas av formen för de övriga lagen i serien. I och
med detta antagande så kommer inte heller ft-form att ingå som en variabel i de
kommande statistiska testerna. Inte heller de formtyper som redovisas i tabell 2e i
bilaga 1 kommer att ingå i den kvantitativa studien. Anledningen till det är för att det
skulle bli svåröverskådligt med en mängd extra formtyper och tabeller som grundas
endast på en enskild hemsidas redovisning som dessutom definieras som ”advanced
form” och därför också skiljer sig begreppsmässigt från de övriga hemsidornas
beskrivningar (mer om detta i metoddiskussionen, avsnitt 6.1). Sammanfattningsvis
ger detta en bild av att formen utgår ifrån de poäng- eller målmässiga resultaten i
lagens x senast spelade matcher med hänsyn till vilka som stått för motståndet i dessa
matcher. Det som ska testas i den kvantitativa studien är om lagens form så som den
definieras av aktörer inom sportspelsbranschen är en bra faktor för att prediktera
kommande fotbollsmatcher (se frågeställning, avsnitt 1.2). För att gå vidare med det
underlättar det att ta fram kvantitativa variabler och att undvika subjektiva
bedömningar.
För att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till de följder som framkommit i
den kvalitativa underökningen så görs en relativisering av formtyperna p- respektive
ms-form. Därför ställs dessa formtyper i relation till benchmark, vilket innebär något
som kan anses vara lagets normala förmåga. För att tydliggöra detta används i
fortsättning begreppen: absolut form, styrka och relativ form.
Absolut form fungerar som en deskriptiv grundvariabel i min undersökning.
Grunden till denna variabel är det som alla de hemsidor med kvantitativ redovisning
använder sig av. Det är alltså de poäng (p-form) respektive den målskillnad (ms-form)
som ett lag spelat ihop/har under en viss serie av matcher. Här tas ingen hänsyn till hur
laget normalt presterar när det gäller inspelade poäng eller målmässigt. Den absoluta
formen är alltid ett genomsnitt per match för den aktuella formtypens enhet i de x
senast spelade matcherna. De situationer där form definieras utifrån poäng innebär på
så sätt den absoluta p-formen: poäng per match de senaste x matcherna. Den absoluta
formen är alltså absolut i den meningen att medelvärdet tolkas oberoende av andra
variabler. Den absoluta formen har också olika innebörd beroende på om det är p-form
eller ms-form som åsyftas för tillfället (exempelvis används absolut p-form då det är
det genomsnittliga antalet poäng som för tillfället åsyftas).
Begreppet styrka ska fungera som en indikation på hur bra det aktuella laget är och
har till syfte att ställas mot lagets absoluta form för att få fram den relativa formen.
Precis som för begreppet absolut form så har lagets styrka olika innebörd beroende på
vilken formtyp som åsyftas för tillfället. På så sätt blir det alltså meningsfullt att
använda exempelvis ms-styrka (styrka baserad på den genomsnittliga målskillnaden
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för det aktuella lagets alla hittills spelade matcher). Den enheten som styrkan grundas
på gäller för alla matcher som det aktuella laget hittills har spelat under säsongen. Om
ett lag hittills under säsongen har spelat 20 matcher är det alltså alla dessa 20 matcher
som styrkan utgår ifrån. Tanken bakom detta är att ju fler matcher ett lag har spelat ju
mindre blir slumpens påverkan och ju bättre blir genomsnittet som indikation på lagets
förmåga (styrka).
Begreppen absolut form och begreppet styrka ligger till grund för variabeln relativ
form som många av testerna i den kvantitativa undersökningen bygger på. Principen
bakom detta begrepp är att de senaste matcherna inte ensamt förklarar hur väl laget har
presterat för tillfället. Resultaten från de senaste matcherna (den absoluta formen) bör
ställas i relation till något. Därför ställs lagets absoluta form mot lagets styrka. Denna
kategorisering görs enligt följande:

där i är den aktuella formtypen, j är det antalet matcher som formen är baserad på,
k är den kommande matchen och l är det antalet matcher som styrkan är baserad på.
Differensen mellan lagets styrka och absoluta form ger en indikator på hur bra eller
dålig relativ form laget har. Detta genom att denna differens visar hur stor skillnaden
är mellan lagets senaste matcher och vad laget normalt presterar (se figur 5). På så vis
kan variabeln relativ p- form anta ett värde mellan -2,0 och 2,0.

Figur 5. Symbolisering av begreppen relativ form.
Där varje Mi står för lag X:s matcher och deras ordningsnummer. Den gröna rektangeln visar
på vilken som är den i exemplet aktuella (kommande) matchen för lag X (match 36). De
matcher som omsluts av den blå rektangeln ligger till grund för lag X:s absoluta form (här
baserat på 4 matcher) inför match 36 medan de matcher som omsluts av den röda rektangeln
utgör underlaget för lag X:s styrka inför match 36.

En annan viktig följd av analysen av hemsidornas formbeskrivning är en
uppdelning av matcher som spelats på hemma- respektive bortaplan. I fotboll så spelar
hemma- och bortaplan stor roll för lagens prestation. Det är därför också rimligt att ta
hänsyn till detta i denna undersökning. Hemma- och bortaform används på samma sätt
som formbegreppet i övrigt med den skillnaden att det endast är lagets hemmarespektive bortamatcher som inkluderas. Dessa begrepp kommer därför också att
användas för formtyperna p- och ms-form.
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4

Metod kvantitativ studie

Den kvantitativa delen av denna studie har delvis sin utgångspunkt i resultatet från den
kvalitativa studien. I och med det stora subjektiva tolkningsutrymme som finns
gällande formbegreppet så var det viktigt att genom en kvalitativ studie underbygga
den kvantitativa studien och att på så sätt kombinera dessa metoder i en typ av ”mixed
method”-studie.

4.1 Datainsamlingsmetod kvantitativ studie
Data till den kvantitativa studien har samlats in från Premier Leagues officiella
hemsida www.premierleague.com som tillhandahåller öppet tillgänglig statistik.
Insamlandet har skett ifrån fem säsonger, säsong 2010-2011 till och med säsong 20142015. Det är totalt 1900 matcher och 30 olika lag som har analyserats med hjälp av
statistikprogrammet SPSS. Formbegreppet i denna studie kommer således endast att
definieras utifrån matcher spelade i Premier League och alltså inte exempelvis
inhemska cup-matcher eller matcher i någon av de europeiska cuperna. Anledningen
till denna begränsning var att få ett datamaterial och en matchordning som är slumpvis
vilket inte är fallet när det gäller cuper av olika slag. Valet att exkludera de olika
typerna av cup-matcher görs också av logiska skäl. I och med detta så undviks
ställningstagande kring hur matcher på neutral plan eller matcher som avgörs i
förlängning ska tolkas. Stora delar av studien grundas på lagens inspelade poäng och
detta är något som inte är förenligt med upplägget i cuper. Detta är också något som
styrks av resultatet från den kvalitativa studien.
Den kvalitativa studiens resultat har också legat som grund för det insamlade
källmaterialet. De data som använts har varit slutresultatet både det målmässiga och
det som kategoriseras som hemmaseger, oavgjort eller bortaseger, samt vilka lag som
ingått i matcherna och datum för att på så vis kunna få fram den kronologiska
ordningen för lagens matcher under en säsong.
Eftersom båda lagen i de totalt 1900 matcherna har behandlas separat så innebär
det, dubbelt så många, 3800 unika situationer. Det lag i den aktuella matchen som för
tillfället analyseras kommer i denna studie att benämnas lag X.

4.2 Analysmetod kvantitativ studie
Grunden i den kvantitativa studien var att testa de olika beskrivningar (grunder) som
framkommit gällande formbegreppet. Olika statistiska tester användes för att
undersöka om dessa begrepp påverkar resultatutfallen i kommande matcher. Alla
statistiska tester gjordes med en signifikansnivå på 0,05. Testerna som gjordes
kommer också i den mån det är möjligt att vara tvåsidiga vilket innebär att både
negativ och positiv påverkan kommer att testas. För att underlätta förståelsen används
indexering gällande om formen syftar till form baserad på hemma-, borta-, respektive
totalform. Detta kommer att skrivas som formh, formb, respektive formtot. Vidare så
räknas formen säsongssvis. Detta innebär att alla matchserier (den rad av på varandra
följande matcher för ett visst lag) kommer att brytas då en säsong avslutas. På så sätt
så faller det bort ett antal matcher i början på varje säsong då lagen inte spelat nog
många matcher för att utgöra en formserie. Hur många matcher som föll bort i
respektive test varierar beroende på längden på den aktuella formserien som användes
för tillfället. Den kvantitativa undersökningen delades upp i fyra avsnitt enligt
följande:
1. Relativ p-form som förklaringsvariabel.
2. Absolut p-form som förklaringsvariabel.
3. Relativ ms-form som förklaringsvariabel.
4. Absolut ms-form som förklaringsvariabel.
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I den första delen, vars resultat redovisas i avsnitt 5.1 undersöktes den relativa pformens påverkan genom att korstabeller togs fram och testades med chi2-test. Chi2test används för att jämföra frekvenser för olika utfall gällande variabler på nominaleller ordinalskala. (Kleinbuam, Kupper, Nizam, Muller 2008, sid.23). Dessa resultat
redovisas i en korstabell för respektive test.
För att få fram en variabel lämplig för korstabeller så kategoriserades lagens
relativa p-form inför varje match i tre möjliga kategorier. Detta skedde utifrån följande
princip:

där i är det antalet matcher som formen är baserad på, j är den kommande matchen
för lag X och k är det antalet matcher som styrkan är baserad på.
Klassificeringen av relativ p-form innebär således tre möjliga uttryck för laget. Bra,
dålig och neutral relativ p-form. Den neutrala relative p-formen, som är relativt sett
ovanlig, exkluderades i testerna genom att dessa situationer räknas som bortfall. Detta
gjordes för att underlätta tolkningen av korstabellerna. De två uttrycken av den
relativa p-formen ställdes därpå mot utfallet i den kommande matchen. Utfallen i de
kommande matcherna är tre stycken: seger, oavgjort och förlust. På så sätt gavs
korstabeller med sex (2x3) rutor. Tolkningen av korstabellerna gjordes genom att
jämföra sannolikheten för de olika utfallen i den kommande matchen utifrån om lagen
hade bra eller dålig form. Det som testades med chi2-testerna är om lag som har bra
relativ p-form har en signifikant högre eller lägre sannolikhet att vinna en kommande
match än lag som har en dålig relativ p-form. Grundhypotesen är att variablerna
relativ p-form och poäng i kommande match är oberoende det vill säga att bra relativ
p-form inte ökar (eller för den delen minskar) sannolikheten för vinst. Det innebär
exempelvis att när ett lag med dålig relativ p-form vinner så ger detta ett ökat stöd åt
tesen att den relativa p-formen inte har någon påverkan på resultatet, genom att bra
relativ p-form inte leder till ökad sannolikhet att vinna kommande match. I ett chi2test innebär det att fördelningen mellan andelen segrar i korstabellen är samma (inte
signifikant olika) för lagen oberoende av dess relativa p-form. Utifrån detta användes
följande hypoteser i testerna:11
H0: Oberoende råder mellan variablerna på så sätt att relativ p-form och resultatet i
den kommande matchen inte korrelerar.
HA: Beroende råder mellan variablerna på så vis att det finns en skillnad i utfallen i
den kommande matchen beroende på om lagets relativa p-form är bra eller dålig.
Dessa tester gjordes för både totalpopulationen och separat uppdelat på hemmaoch bortamatcher. För totalpopulationen så testades relativ p-formtot utifrån de senaste
2, 4, 6, 8 och 10 senaste spelade matcherna. När den relativa p-formen uppdelat på
hemma- och bortamatcher testades så användes de senaste 2, 4 och 6 spelade
matcherna. Anledningen till att de senaste 8 och 10 matcherna inte testades uppdelat
på hemma- och bortaplan var att det blir så pass många färre matcher att grunda
testerna på och att resultaten i de testerna därför ger skulle ge ett mindre tillförlitligt
resultat.
Förutom de tester där den relativa p-formen klassificeras utifrån bra eller dålig pform så utfördes även linjär regression med variabeln relativ p-form som
förklaringsvariabel och med antal poäng i den kommande matchen som beroende
variabel. Resultaten från dessa tester redovisas i avsnitt 5.1. Syftet med dessa tester är

11

Motsvarande tester gjordes även gällande ms-form.
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att se om det finns något linjärt samband mellan lagens relativa p-form och
resultatutfallet i den kommande matchen. Regressionsmodellerna gjordes som ett
komplement till chi2-testerna och ger framför allt möjlighet till ett mer precist resultat
i och med att den relativt grova uppdelningen i bra eller dålig relativ p-form inte görs.
Variabeln relativ p-form används då istället som en kontinuerlig variabel som kan ta
värdet mellan -2 och 2. På så vis ökar möjligheterna att få fram en mer nyanserad bild
av den relativa p-formens eventuella påverkan.
I den andra delen av den kvantitativa studien testades det jag kallar den absoluta pformen och dess påverkan på kommande matcher genom regressionsanalys.
Resultaten från dessa tester redovisas i avsnitt 5.2. På motsvarande sätt så testades
även andra slumpvisa matchserier av för laget tidigare spelade matcher. Detta gjordes
för att undersöka om resultaten från de matcher som laget senast spelade (den absoluta
p-formen) påverkar utfallet i den kommande matchen i större utsträckning än andra
tidigare spelade matcher. Med slumpvis matchserie, menas en utvald matchserie som
är slumpvis i den bemärkelsen att matchschemat antas vara slumpvist framtaget inte i
bemärkelsen ”slumpvist vald matchserie”.
För lagens absoluta p-formtot används, som i tidigare tester, de senaste 2, 4, 6, 8 och
10 senast spelade matcher. Regressionsanalysen används genom att utfallet i den
kommande matchen fungerar som den beroende variabel och lagets genomsnittspoäng
utifrån matcherna i den aktuella matchserien (absolut p-formtot) är den oberoende
variabeln (förklaringsvariabeln). Det innebär alltså en enkel linjär regression.
(Kleinbuam, Kupper, Nizam, Muller 2008, sid.103). Regressionsekvationen för en
enkel linjär regression har följande utseende:
. I detta fall motsvaras
alltså y av utfallet i den kommande matchen (poängen 0, 1 eller 2 för det aktuella
laget), β0 är det så kallade interceptet, β1 är lutningen på linjen och x är lagets
genomsnittspoäng
under
den
aktuella
matchserien.
Resultatet
från
regressionsanalyserna visar på om det finns en signifikant påverkan på matchens utfall
utifrån lagens absoluta p-formtot samt hur stor denna påverkan är. Följande hypoteser
används inom alla regressionsanalyser:12
H0: β=0, inget beroende finns.
HA: β≠0, beroende finns.
Det är rimligt att tro att det finns en tydlig påverkan av den anledning att det är just
den absoluta p-formen som används som variabel. Lag som har en hög
genomsnittspoäng under en serie av spelade matcher har troligtvis större sannolikhet
att vinna en kommande match än ett lag som har en låg genomsnittspoäng från dess
senast spelade matcher. Det intressanta med dessa tester blir istället att ställa denna
påverkan mot den slumpvisa matchserien av tidigare spelade matcher. På så vis går det
eventuellt att göra tolkningen att de senaste matcherna har en större eller mindre
påverkan på kommande matchutfall än andra slumpvisa, dittills spelade, matcher för
laget.
De senaste 6 spelade matcherna är det vanligaste antalet spelade matcher som
användes som beskrivningen av form i den kvalitativa studien. Därför gjordes fler
tester utifrån denna formbeskrivning. Alltså den absoluta p-formen utifrån de senaste 6
matcherna. Det togs fram 32 regressionsmodeller där förklaringsvariabeln var
genomsnittspoängen från dessa 32 matchserier bestående av 6 matcher vardera. Det är
alla tänkbara sammanhängande matchserier som går att ta fram under en Premier
League-säsongs 38 omgångar. Dessa formserier är således på varandra följande
matcher för ett visst lag från den första matchserien bestående av match 1-6 till den
sista möjliga matchserien med sex matcher vilken motsvarar match 32-37.

12

Motsvarande tester gjordes även uppdelat på p-form utifrån hemma- respektive
bortamatcher.
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Genomsnittspoängen från respektive matchserie användes som förklaringsvariabel i
enkel linjär regression med kommande matchs resultat som beroende variabel.
Motsvarande tester gjordes även för absolut p-form uppdelat på hemma- och
bortamatcher.
I resultatet från en regressionsanalys så analyserades följande koefficienter: r, r2
och β. Korrelationskoefficienten (r) kan ta ett värde mellan -1 och 1 och visar på
linjens lutning. Determinationskoefficienten (r2) är korrelationskoefficienten
kvadrerad och kallas ibland förklaringsgraden. Denna indikerar hur stor del av
variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av förklaringsvariabeln (även
kallad prediktionsvariabeln). I de tester som gjorts i denna studie innebär det hur stor
det av utfallet i en match som kan förklaras av lagets genomsnittspoäng de senaste x
matcherna. Betakoefficienten (β) visar på hur mycket som den beroende variabeln
ökar om förklaringsvariabeln ökar med ett (1).
För att få fram eventuella skillnader mellan de olika regressionsmodellerna så görs
jämförelser modellerna emellan genom följande formel (Kleinbuam, Kupper et al.
2008, sid.103):
Formel 1. Signifikanstest av två modellers korrelationskoefficient.

√
√
Där r står för korrelationskoefficienten för de olika variablerna 1, 2 och 3 utifrån
indexeringen.

Med denna formel testas om det finns signifikanta skillnader mellan
korrelationskoefficienterna för de olika regressionsmodellerna. Syftet var att jämföra
den absoluta p-formens (de senaste x spelade matchernas) påverkan mot de övriga
(slumpmässiga) matchseriernas påverkan på utfallet i den kommande matchen.
På motsvarande sätt har alltså regressionstester gjorts utifrån den absoluta pformentot baserat på de 2, 4, 6, 8 och 10 senaste matcherna som då har jämförts med
tidigare slumpvisa serier av matcher innehållande motsvarande antal tidigare spelade
matcher. Gällande absolut p-form utifrån hemma- och bortamatcher gjordes samma
typer av tester.
När det gäller linjär regression så är det en bra metod att använda för att se hur den
oberoende variabeln påverkar beroende variabeln. Statistiskt sett finns det dock ett
problem gällande ett av de villkor som bör vara uppfyllda. Detta är att residualerna i
regressionen ska vara normalfördelade vilket inte blir är fallet i de
regressionsanalyserna som jag gjorde. Av den anledningen så kompletterades
regressionstesterna. I avsnitt 5.1 görs det, som nämnts, med korstabeller. I avsnitt 5.2
så togs istället fram ett genomsnitt gällande förklaringsvariabel utifrån om laget
förlorade, spelade oavgjort eller vann den aktuella matchen. Resultaten från det visar
alltså på vad det genomsnittliga inspelade poängen för de x senaste spelade matcherna
uppdelat på lagets resultatmässiga utfall i den kommande matchen.
Den tredje respektive fjärde delen i den kvantitativa studien utgår till skillnad ifrån
de två övriga från ms-form.13 I dessa delar testades den relativa ms-formens respektive
den absoluta ms-formens påverkan på utfallen i kommande matcher. Eftersom det
finns en stark korrelation mellan p-form och ms-form så testades ms-form istället
utifrån de senaste 1, 3 och 5 senast spelade hemma- respektive bortamatcherna.
Korrelationen mellan ms-form och p-form beror på att en seger i en match alltid

13

Resultaten från dessa tester redovisas i avsnitt 5.3 och 5.4.
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indikerar en positiv målskillnad och tvärtom. I och med denna likhet mellan p- och
ms-form reducerades också antalet tester gällande ms-form genom att inte testa total
ms-form utan endast uppdelat på hemma- och borta(ms-)form. När ms-formen är
uppdelad på hemma och bortamatcher blir det heller inte några problem med
snedvridning av resultatet som kan vara ett problem om ett ojämnt antal matcher
används som formserie för totalformen. En annan anledning är att (ms-)form utifrån
endast den (1) senaste matchen torde vara extra intressant då denna är inkluderad i alla
andra beskrivningar av (ms-)form.
Testerna som gjordes skedde i övrigt utifrån samma principer och på samma sätt
som de tidigare beskrivna testerna som analyserade p-formen.
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5

Resultat kvantitativ studie

Resultaten från de tester som gjordes presenteras i anslutning till de underrubriker som
följer i detta avsnitt. Den relativa p-formens korrelation med kommande matchers
resultat presenteras i avsnitt 5.1 medan resultatet utifrån regressionsanalyserna
beträffande den absoluta p-formens påverkan presenteras under rubriken 5.2. I de två
avslutande delarna i av resultatet presenteras motsvarande resultat men utifrån tester
grundande på lagens ms-form (relativ respektive absolut) och hur det påverkar utfallen
i kommande matcher.

5.1 Relativ p-form som förklaringsvariabel
De tester som gjorts för att undersöka den relativa p-formens samband med den
kommande matchens resultat utgår ifrån formbegreppet grundad på matchserier av de
senaste 2, 4, 6, 8 och 10 senaste matcherna. Alla tabeller redovisas inte direkt i texten,
utan endast ett urval av de korstabeller som gjorts. De korstabeller som presenteras
utgår ifrån de 6 senaste spelade matcherna. Övriga korstabeller samt de tillhörande
chi2-testerna redovisas istället i ett addendum14. Korstabellernas uppbyggnad utgår
ifrån att den relativa p-formen redovisas kolumnvis och antalet inspelade poäng i den
kommande matchen radvis. Både antalet och den kolumnmässiga andelen presenteras
i respektive ruta. Totalkolumn och totalrad ingår också i korstabellen för ökad
förståelse (se tabell 1). I framtagandet av respektive korstabell görs även ett chi2-test
(Pearson chi-Square) för att analysera skillnaderna mellan grupperna i korstabellerna.
Korstabellerna presenterar resultat utifrån lagens relativa p-form uppdelad på bra eller
dålig relativ p-form. Tabellen läses förslagsvis radvis på så sätt att jämförelser görs
mellan exempelvis de matcher som gett ett slutresultat med 2 inspelade poäng det vill
säga en seger för det aktuella laget.
Tabell 1. Korstabell: Relativ p-formtot utifrån lagens 6 senast spelade matcher mot antal
poäng i den kommande matchen.
Relativ p-form(6) totalt
Bra relativ p-form

Total

Dålig relativ pform

570

565

1135

38,1%

37,4%

37,7%

370

364

734

24,7%

24,1%

24,4%

558

580

1138

37,2%

38,4%

37,8%

1498

1509

3007

100,0%

100,0%

100,0%

Noll poäng (förlust)

Poäng LagX

En poäng (oavgjord)

Två poäng (seger)

Total

I tabell 1 redovisas resultatet från testet där den relativa p-formentot’s samband med
den kommande matchens utfall har testats. Av de lag som inför matchen hade en bra
relativ p-formtot så vann (tog två poäng) 37,2 % den kommande matchen. Motsvarande
andel för de lag med dålig relativ p-form är 38,4 %. Resultatet från chi2-testet i visar

14

Som görs fritt tillgänglig i publikationsdatabasen DIVA.
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ett p-värde 0,796.15 Eftersom p-värdet överstiger den valda signifikansnivån 0,02516 så
kan nollhypotesen inte förkastas. Det finns således ingenting som tyder på att den
relativa p-formentot för laget på något sätt påverkar sannolikheten för de olika utfallen
i den kommande matchen. Gällande motsvarande tester där den relativa p-formentot
definierats utifrån ett annat antal senast spelade matcher så är det ett liknande mönster.
Inget av testerna för de olika antalen matcher som den relativa p-formentot baserats på
visar signifikanta resultat.17 Utifrån det dras slutsatsen att på 5 % signifikansnivå så
finns det inget beroende mellan lagens relativa p-formtot och resultatet i den
kommande matchen. I testerna där de 2 respektive 4 senast spelade matcherna
definierar begreppet relativ p-formtot så är det likt i tabell 1 en överrepresentation av
andel segrar för gruppen med dålig relativ p-formtot i jämförelse med gruppen med bra
relativ p-formtot. I de två korstabellerna som utgår från de 8 respektive 10 senaste
matcherna som beskrivning för den relativa p-formentot är det en liten
överrepresentation för de med bra relativ p-formtot att vinna den kommande matchen i
jämförelse med den gruppen vars lag har dålig relativ p-formtot. Ingen av resultaten är,
som nämnts, dock signifikanta vilket innebär att den rimliga slutsatsen att dra är att de
små skillnaderna som föreligger mellan grupperna är slumpmässiga. Motsvarande
tester uppdelat på hemmamatcher ger ett liknande mönster (se tabell 2 samt
addendum, tabell 1.6.1 – 1.8.3).
Tabell 2. Korstabell: Relativ p-formh utifrån lagens 6 senast spelade matcher mot antal
poäng i den kommande hemmamatchen.
Relativ P-form(6) Hemma

Total

Bra relativ p-form Dålig relativ p-form
176

160

336

Noll Poäng (förlust)
29,5%
Hemmalagspoäng

153

30,2% 29,8%
120

273

En Poäng (oavgjord)
25,6%
268

22,6% 24,2%
250

518

Två Poäng (vinst)
44,9%
597

47,2% 46,0%
530

1127

Total
100,0%

100,0% 100,0%

Resultatet från tabell 2 indikerar att ett lag med dålig relativ p-formh har större
sannolikhet (47,2 %) att vinna den kommande hemmamatchen än motsvarande för lag
med bra relativ p-formh (44,9 %). I tillhörande chi2-test ges dock informationen att
resultatet inte är signifikant i och med p-värdet på 0,467. Detta kan tolkas som att
resultatet som indikerar skillnader mellan grupperna beror på slumpen. Det finns alltså
inget beroende mellan variablerna vilket visas genom att lagens relativa p-formh inte
påverkar utfallet i den kommande hemmamatchen. Detta resultat ges också i de övriga
testerna gällande den relativa p-formenh utifrån 2 och 4 senaste spelade
hemmamatcherna. Även när det gäller motsvarande tester med relativ p-form utifrån

15

Se addendum, tabell 1.3.3.

16

Alla tester görs med en signifikansnivå på 0,05. Eftersom att testerna är tvåsidiga blir den
kritiska gränsen därför 0,05/2=0,025 på var sida av kurvan.
17

Se addendum, tabell 1.1.1-1.5.3.
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lagens 6 senaste bortamatcher så visas samma tendens. Det råder en viss andelsmässig
överrepresentation att vinna den kommande bortamatchen för den grupp som har en
dåligt relativ p-formb (31 % mot 28 %) men resultaten är icke-signifikant (se tabell 3
nedan). De övriga två testerna med de 2 respektive 4 senaste matcherna som grund för
den relativa p-formenb visar också på icke-signifikanta resultat.18 Dessa två tester visar
ett motsatt resultat i korstabellen på så sätt att det en andelsmässig överrepresentation
för de som har bra relativ p-formb av de som vunnit den kommande matchen. Eftersom
resultatet inte är signifikant blir dock tolkningen att dessa små variationer beror på
slumpen. Det finns således ingenting som tyder på att lag med en bra relativ p-formb
utifrån de senaste 2, 4 respektive 6 bortamatcherna har en högre eller lägre sannolikhet
att vinna eller förlora en kommande match än ett lag med dålig relativ p-formb
definierat utifrån de senaste 2, 4 respektive 6 senaste bortamatcherna.
Tabell 3. Korstabell: Relativ p-formb utifrån lagens 6 senast spelade bortamatcher mot
antal poäng för laget i den kommande bortamatchen.
Relativ P-form(6) Borta

Total

Bra relativ p- Dålig relativ
form

p-form
257

258

515

47,0%

44,9%

45,9%

137

138

275

25,0%

24,0%

24,5%

153

178

331

28,0%

31,0%

29,5%

547

574

1121

100,0%

100,0%

100,0%

Noll Poäng (förlust)

Bortalagspoäng

En Poäng (oavgjord)

Två Poäng (Vinst)

Total

Sammanfattningsvis så visar resultaten i alla gjorda test icke-signifikanta resultat.
De flesta av testen visar en (knapp) övervikt i andel segrar i kommande match för den
grupp som klassificerats med dålig relativ p-form. Utifrån dessa tester finns det
således ingenting som tyder på att lagens relativa p-form skulle ha en positiv inverkan
på lagets kommande matchs utfall.
Alla hittills redovisade korstabeller utgår ifrån en formvariabel som är klassificerad
som antingen bra eller dålig relativ p-form. Det är naturligtvis så att ett lags (p-)form
kan ta fler uttryck än endast dessa två. Av den anledningen så testades sambandet även
med linjär regression. Den beroende variabeln i regressionen är således resultatet i den
kommande matchen och förklaringsvariabeln är den variabeln över relativ p-form som
kan anta värdet mellan -2 och 2 utifrån differensen mellan lagets p-styrka och lagets
absoluta p-form.
I tabell 4.1 och 4.2 redovisas resultatet över en linjär regression med resultat i
kommande match som beroende variabel och med den relativa p-formtot utifrån de
senaste 6 spelade matcherna som förklaringsvariabel. Det resultat från tabellerna som
framför allt fokuseras på är förklaringsgraden och betakoefficienten.
Förklaringsgraden är det som i tabellen betecknas som R Square (r2). I
regressionsmodellen som visas är alltså förklaringsgraden noll vilket visar på att
modellen helt saknar förklaringsvärde. Att r2 är noll innebär att 0 % av variationen i

18

Se addendum, tabell 1.9.1-1.10.3.
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utfallen i den kommande matchen kan förklaras av den relativa p-formentot. Samtidigt
är betakoefficienten (B) negativ (-0,050) vilket indikerar att en ökad relativ p-formtot
generellt ger ett sämre (lägre) resultat i den kommande matchen. Eftersom
förklaringsgraden är noll och förklaringsvariabeln inte är signifikant skild från noll så
är detta dock av litet intresse. Det finns således inget som tyder på något linjärt
beroende mellan relativ p-formtot och utfallen i den kommande matchen.
Tabell 4.1. Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och relativ
p-formtot utifrån de 6 senaste matcherna som förklaringsvariabel. Modell.
Model

1

R

R Square

,015

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,000

,000

,869

Tabell 4.2. Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och relativ
p-formtot utifrån de 6 senaste matcherna som förklaringsvariabel. Koefficienter.
Model

Unstandardized Coefficients
B

(Constant)
Relativ P-form(6)
totalt

t

Sig.

Std. Error
1,000

,016

64,045

,000

-,050

,060

-,829

,407

Även regressionsmodellerna utifrån relativ p-formtot med 2, 4, 8, eller 10 senaste
matcher som grund för variabeln visar ett resultat i samma riktning. En negativt betakoefficient vilket indikerar ett mindre antal poäng i genomsnitt i den kommande
matchen ju högre relativ p-formtot. Samtidigt är förklaringsvariabeln icke-signifikant i
alla tester (utom modellen med relativ p-form utifrån 4 matcher) vilket indikerar att
denna negativa påverkan kan antas bero på slumpen. Resultaten från alla
regressionstester gällande de senaste 2, 4, 6, 8 och 10 spelade matcherna redovisas i
tabell 5 utifrån betakoefficienten, förklaringsgraden och p-värdet.19 Resultatet i
regressionsmodellen med relativ p-formtot utifrån de senaste 4 matcherna är signifikant
och tolkningen blir i och med den negativa betakoefficienten då att en högre relativ pformtot minskar sannolikheten för laget att ta poäng i den kommande matchen.
Tabell 5. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel
Förklaringsgrad
Relativ p-form (2) tot.
0,001
Relativ p-form (4) tot.
0,002
Relativ p-form (6) tot.
0,000
Relativ p-form (8) tot.
0,000
Relativ p-form (10) tot.
0,000

19

Betakoefficient
-0,050
-0,100
-0,005
-0,028
-0,071

P-värde (signifikans)
0,071
0,023
0,407
0,711
0,451

För originaltabeller, se addendum, tabell 2.1.1-2.5.3.
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Regressionsmodeller med den relativa p-formen som förklaringsvariabel har även
gjorts utifrån hemma- och bortamatcher separerat. Resultaten från dessa
regressionsanalyser redovisas i tabell 6. För utskrifter gällande det totala resultatet för
dessa regressionsanalyser se addendum tabell 2.6.1- 2.11.3.
Tabell 6. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel
Relativ p-form (2) h.
Relativ p-form (4) h.
Relativ p-form (6) h.
Relativ p-form (2) b.
Relativ p-form (4) b.
Relativ p-form (6) b.

Förklaringsgrad Betakoefficient P-värde (signifikans)
0,003
-0,097
0,028
0,000
-0,027
0,734
0,000
-0,043
0,709
0,000
-0,007
0,870
0,000
0,035
0,631
0,001
-0,111
0,312

I dessa regressionsmodeller där den relativa p-formen definieras utifrån lagens x
senaste hemma- respektive bortamatcher så upprepas mönstret från de test som
gjordes med den totala relativa p-formen som förklaringsvariabel. Det handlar om
låga negativa betakoefficienter som indikerar en minskad sannolikhet till ett högt
utfall då förklaringsvariabeln ökar. Vidare indikerar alla tester att resultaten inte är
signifikanta på 5 % signifikansnivå. Därför går det inte att dra någon annan slutsats än
att relativ p-form och resultat i kommande match inte har något linjärt samband.
Testerna av regressionsmodellerna visar i och med det samma sak som tidigare
redovisades i korstabellerna. Vidare slutsatser och diskussion kring detta i avsnitt 6.2.
Det finns ett problem med de tester som hittills presenterats i detta avsnitt. Det
beror på att de matcher som spelas inte är oberoende. Upplägget i Premier League är
att varje lag möter de övriga lagen två gånger per säsong vilket innebär att om det
aktuella laget spelat mot ett visst annat lag så kommer den kommande matchen inte att
kunna vara mot det laget igen. Detta blir tydligast när det gäller den relativa pformentot eftersom det är så stora skillnader mellan sannolikheten att vinna en hemmakontra bortamatch. Även om spelschemats upplägg normalt innebär att lagen spelar
varannan match hemma och varannan match borta så stämmer detta inte fullt ut i
praktiken eftersom matcher kan skjutas upp av olika anledningar. En följd av det är att
om den matchserie, som den aktuella relativa p-formen grundas på, för ett lag
innefattar fler hemmamatcher än bortamatcher så är sannolikheten större att den
kommande matchen är en bortamatch än om formserien innehåller fler bortamatcher.
Detta innebär en snedvridning av resultatet. Även då den relativa p-formen delas upp
utifrån hemma- och bortamatcherna så återfinns denna snedvridning om än inte i lika
stor utsträckning. Ett visst lag spelar mot varje lag i serien en gång hemma och en
gång borta varje säsong. Det gör att om det aktuella laget i den senaste
hemmamatchen spelade mot ett visst motståndarlag så kommer den kommande
hemmamatchen inte vara mot samma lag. Eftersom lagens förmåga skiljer sig åt så
innebär det en snedvridning av resultatet genom att om ett bra lag stod för motståndet
så är sannolikheten mindre att den kommande matchen är mot ett bra lag eftersom det
finns ett bra lag mindre kvar att möta. Lagens relativa p-form kan alltså bero på vilka
lag som varit motståndare i de senaste matcherna i större utsträckning än att de
presterat generellt bättre eller sämre än vad de brukar göra.
Vad som ändå gör resultaten från dessa tester intressanta är att formen i de flesta
fall inte redovisas med hänsyn till vilka lag som stått för motståndet de senaste
matcherna. I exempelvis en formtabell så ges endast information gällande resultaten
från de senaste x matcherna och alltså inte vilka som motståndarna har varit. I och med
detta så är det rimligt att ifrågasätta relevansen i dessa typer av redovisning. En
25

formtabell visar på vilka lag som har presterat bäst poängmässigt under de senaste
matcherna men de senaste matcherna har en mindre påverkan på kommande matchers
utfall än vad tidigare spelade matcher har. Det finns därför ingen anledning att se på
resultaten från de senaste spelade matcherna som ett komplement till lagets alla
spelade matcher hittills under säsongen (det som här definieras som lagets p-styrka).
Möjligen kan dessa resultat användas på motsatt sätt då ett utfall i en kommande
match ska predikteras, alltså genom att om laget presterat poängmässigt bättre de
senaste matcherna än vad de gjort tidigare under säsongen så är sannolikheten att de
vinner kommande match lägre än i motsatt situation (även om det till viss del kan
tänkas bero på att dessa matcher varit mot dåliga lag). I och med problematiken
gällande avsaknad av oberoende och identiskt upprepade försök var det rimligt att ta
en annan utgångpunkt när det gäller den eventuella påverkan som p-formen har på
utfallet i de kommande matcherna.

5.2 Absolut p-form som förklaringsvariabel
De problem med snedvridningar i resultaten som går att se i de tidigare utförda chi2testerna och regressionsanalyserna beror på att motståndarlagen i de matcher som
ingår i den matchserien som p-formen grundas på inte kan mötas igen i den
kommande matchen. Med regressionstester utifrån lagens absoluta p-form görs inte en
motsvarande jämförelse mellan lagens absoluta p-form och p-styrka och därför kan
denna snedvridning undvikas. I regressionsmodellerna i detta avsnitt används alltså
den absoluta p-formen som förklaringsvariabel. I denna variabel finns förvisso samma
problematik men då denna modell i ett senare skede ställs mot en motsvarande
regressionsmodell där förklaringsvariabeln är andra för laget tidigare spelade matcher
så blir jämförelsen gjord utifrån samma premisser. Det faktum att resultatet påverkas
utifrån vilka lag som tidigare mötts i den aktuella matchserien (som definieras som
absolut p-form) blir då inte ett problem om jämförelsen sker med en liknande tidigare
matchserie utifrån andra matcher eftersom denna variabel är utformad på samma sätt. I
och med detta så utjämnas den påverkan som de tidigare matcherna har. Variabeln
utifrån matchserier för lagen som spelats tidigare under säsongen kan alltså ses som en
typ av kontrollvariabel. En regressionsanalys utifrån resultaten i lagens senaste 6
matcher (absolut p-formtot) som förklaringsvariabel och resultatet i den kommande
matchen som beroende variabel ger ett signifikant resultat och en förklaringsgrad på
0,028 (se tabell 7.1- 7.2). Detta indikerar att 2,8 % av variationen i den kommande
matchen kan förklaras av den absoluta p-formentot hos laget.
Tabell 7.1. Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och absolut
p-formtot utifrån de 6 senaste matcherna som förklaringsvariabel. Modell.
Model

1

R

R Square

,168

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,028

,028

,857

Tabell 7.2 Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och absolut
p-formtot utifrån de 6 senaste matcherna som förklaringsvariabel. Koefficienter.
Model

Unstandardized Coefficients

B

T

Sig.

Std. Error

(Constant)

,641

,040 15,936

,000

Absolut p-form (6) totalt

,359

,037

,000

1
9,648
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Betakoefficienten (B) för förklaringsvariabeln i modellen är 0,359 och signifikant
skild från noll på 5 % signifikansnivå. Den teoretiska tolkningen av det är att om
förklaringsvariabeln ökar med ett (1) så ökar poängen i kommande match med i
genomsnitt 0,359. Sammantaget indikerar alltså denna regressionsanalys att den
absoluta p-formentot påverkar utfallet i den kommande matchen. Att det är så är inte
speciellt förvånande i och med utformningen av variabeln absolut p-formtot. Denna
variabel utgår från de senaste x spelade matcherna för laget utan att detta sätts i
relation till något annat. Det innebär att bra lag generellt kommer att ha ett högt
absolut p-formvärde medan sämre lag oftare kommer att ha ett lågt motsvarande
värde. Att de bra lagen har större sannolikhet att vinna en kommande match än ett
sämre lag är logiskt. Liknande resultat som för detta test utifrån den absoluta pformentot för de senaste 6 matcherna har också gjorts för absolut p-formtot utifrån de
senaste 2, 4, 8 och 10 senaste matcherna. Förklaringsgraden, betakoefficienten och pvärdet för respektive test redovisas i tabell 8.20
Tabell 8. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel
Förklaringsgrad Betakoefficient P-värde (signifikans)
Absolut p-form (2) tot.
0,007
0,117
<0,001
Absolut p-form (4) tot.
0,014
0,222
<0,001
Absolut p-form (6) tot.
0,028
0,359
<0,001
Absolut p-form (8) tot.
0,034
0,425
<0,001
Absolut p-form (10) tot.
0,036
0,469
<0,001
Alla dessa tester har en signifikant betakoefficient som blir högre i och med fler
antal matcher i förklaringsvariabeln (absolut p-formtot). Även förklaringsvärdet är
högre i de tester som utgår från en formvariabel med fler antal matcher. Detta är ett
rimligt resultat eftersom slumpen får mindre betydelse i matchserier som är längre. De
längre matchserierna ger generellt en bättre indikation på hur bra laget är än korta
matchserier.
För att sätta dessa resultat i perspektiv krävs något motsvarande att jämföra med.
Därför görs även motsvarande tester men som istället för den absoluta p-formentot har
en slumpvis matchserie för laget (utifrån tidigare på varandra följande matcher) som
förklaringsvariabel. Denna variabel har för jämförbarhetens skull samma antal
matcher och utgår ifrån matcher som laget spelat tidigare under säsongen.
I tabell 9.1-9.2 redovisas resultatet från regressionsanalysen där
förklaringsvariabeln är genomsnittspoängen från match 1 till och med 6 under
säsongen för respektive lag. Denna variabel ses i detta sammanhang som en
slumpvariabel eller kontrollvariabel i och med att matchernas ordning i princip är
slumpade.

20

För originaltabeller se addendum, tabell 2.12.1- 2.16.3.
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Tabell 9.1. Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och
genomsnittspoäng i match 1-6 som förklaringsvariabel. Modell.
Model

1

R

R Square

,198

,039

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
,039

,852

Tabell 9.2. Regression med poäng i kommande match som beroendevariabel och
genomsnittspoäng i match 1-6 som förklaringsvariabel. Koefficienter.
Model

Unstandardized Coefficients
B

t

Sig.

Std. Error

(Constant)

,541

,043

12,599

,000

match1-6

,459

,040

11,439

,000

1

Resultatet från denna regressionsanalys visar en förklaringsgrad på 0,039 och en
betakoefficient på 0,459. Modellen och förklaringsvariabeln är signifikanta på 5 %
signifikansnivå. Då dessa två olika regressionsmodeller ställs mot varandra är det
alltså den modell vars förklaringsvariabel är lagens första sex matcher under säsongen
som är bättre än den modell med lagets senaste 6 spelade matcher (absolut p-formtot)
som förklaringsvariabel. Dessa två modeller är tacksamma att jämföra av den
anledningen att båda har en förklaringsvariabel som bygger på samma antal senast
spelade matcher. De har också samma antal matcher som ingår i respektive modell
genom att alla matcher från och med match 7 till match 38 för varje lag varje säsong
ingår i framtagandet av modellen. Med formel 1, avsnitt 4.2, testades skillnaderna
mellan modellerna och någon signifikant skillnad i förklaringsvärde fanns inte (z = 1,40, p-värde = 0,14)21.
Motsvarande regressionsanalyser har gjorts för den absoluta totala p-formen
gällande även de senaste 2, 4, 8 och 10 spelade matcher och jämfördes då precis som i
analyserna ovan med en modell vars förklaringsvariabel utgick ifrån
genomsnittspoängen i motsvarande första 2, 4, 8 och 10 matcher på säsongen.22
Resultaten från jämförelserna mellan dessa tester visar på samma mönster som i
situationen med 6 matcher som grund. De första x matcherna på säsongen är en bättre
indikator på utfallet i en kommande match än vad de senaste x matcherna (lagets
absoluta p-formtot) för laget är. Det var dock endast mellan modellerna där
förklaringsvariablerna var absolut p-formtot utifrån de 8 senaste matcherna respektive
de 8 första matcherna under säsongen som det fanns en signifikant skillnad på 5 %
signifikansnivå i ett enkelsidigt test. Resultatet utifrån det kan då tolkas som att
genomsnittspoängen i lagens 8 första matcher på säsongen har en signifikant större
påverkan på resultatet i en kommande match än vad lagets genomsnittspoäng i de
senaste 8 spelade matcher har (den absoluta p-formentot).
För att ge en mer översiktlig bild av den absoluta p-formentot´s påverkan på
kommande matchs utfall i jämförelse med slumpen togs resultaten fram för alla
möjliga matchserier bestående av 6 matcher under säsongen. För varje en av dessa
(match 1-6, 2-7, 3-8 och så vidare) gjordes en regressionsanalys likt den som
redovisas i tabell 8.1 och 8.2. Resultaten från dessa test symboliseras i figur 6 nedan.

21

Z står för det framräknade värdet som jämförs på en normalfördelningskurva. Ett z på högre
än 1,96 eller lägre än -1,96 indikerar signifikans i ett tvåsidigt test på 5 % signifikansnivå.
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Se addendum tabell 2.17.1- 1.21.3.
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Figur 6. Förklaringsgrad (R2) från regressionsmodeller med förklaringsvariabler utifrån
matchserier bestående av sex matcher.
X-axeln utgörs av de respektive matchserie och y-axeln visar förklaringsgraden. Den blå linjen
visar vilken förklaringsgrad regressionsmodellen med respektive matchserie som
förklaringsvariabel har. Den röda linjen är förklaringsgraden för regressionsmodellen där de
senaste 6 matcherna var förklaringsvariabel. (Alla regressionsmodeller som ingår i figuren
har en förklaringsvariabel som är signifikant skild från noll).

I 22 av de 32 matchserierna så är förklaringsgraden högre än för modellen med
absolut p-formtot som förklaringsvariabel.23 Resultatet ska inte tolkas som att någon av
matchserierna fungerar bättre än andra att använda för att prediktera lagens kommande
match. Dessa matchserier används som slumpvariabler för att ställa i relation till den
absoluta p-formentot. En rimlig slutsats utifrån detta är istället att den absoluta pformentot inte påverkar den kommande matchens utfall i större utsträckning än andra
tidigare matchserier för laget.
Att den absoluta p-formentot är en relativt dålig variabel att använda för att
prediktera utfallet i en kommande match, framkommer också då modellen jämförs
med en motsvarande modell men där förklaringsvariabeln istället är de 2, 4, 6, 8
respektive 10 näst senaste spelade matcherna för laget.24 Det vill säga
genomsnittspoängen från motsvarande antalet matcher innan den matchserie som för
tillfället räknas som absolut p-formtot-variabeln. Inte heller i denna jämförelse är
modellen med de senaste matcherna som förklaringsvariabel (absolut p-formtot) en
bättre prediktor. I alla fem av dessa tester (för de näst senaste 2, 4, 6, 8 och 10
matcherna) är både betakoefficienten och förklaringsgraden högre än motsvarande
med absolut p-formtot som förklaringsvariabel. I tabell 10 redovisas resultatet från
regressionsanalysen med de 2, 4, 6, 8 och 10 näst senaste matcherna som
förklaringsvariabel samt motsvarande för modellen med absolut p-formtot som
förklaringsvariabel.
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Se addendum, tabell 2.22.1-2.52.3

24

Se addendum, tabell 2.53.1-2.57.3
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Tabell 10. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel
Förklaringsgrad Betakoefficient
Absolut p-form (2) tot.
0,007
0,117
Näst senaste 2
0,009
0,134
Absolut p-form (4) tot.
0,014
0,222
Näst senaste 4
0,030
0,322
Absolut p-form (6) tot.
0,028
0,359
Näst senaste 6
0,031
0,382
Absolut p-form (8) tot.
0,034
0,425
Näst senaste 8
0,040
0,473
Absolut p-form (10) tot.
0,036
0,469
Näst senaste 10
0,045
0,528

P-värde (signifikans)
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Tabell 10 visar en förklaringsgrad och betakoefficient mellan de modeller som
jämförs, som är högre för de näst senaste matcherna än för de senaste matcherna (den
absoluta p-formentot). Det är anmärkningsvärt att även om skillnaderna mellan de test
som jämförs är små, så är det alltjämt så att alla modeller med den absoluta p-formentot
som förklaringsvariabel är sämre modeller för att prediktera den kommande matchens
utfall än motsvarande för de modeller med genomsnittspoäng från de x näst senaste
matcherna som förklaringsvariabel.
När det kommer till lagens absoluta p-form endast sett till lagens hemmamatcher
(absolut p-formh) så har i stor sett samma typ av tester gjorts.25 Även i dessa
regressionsmodeller så har poäng i kommande (hemma)match använts som beroende
variabel i alla modeller. I grundmodellen används absolut p-formh som
förklaringsvariabel. Resultaten från regressionsanalysen där absolut p-formh definieras
utifrån de senaste 6 matcherna visar på en förklaringsgrad på 0,042 vilket indikerar att
4,2 % av variationen i den kommande hemmamatchens utfall kan antas bero på lagets
absoluta p-formh. Detta resultat samt resultaten från de övriga regressionsanalyserna
men utifrån andra antal matcher påminner om de regressionsanalyser som gjordes för
den totala absoluta p-formen. Även motsvarande tester utifrån endast lagens
bortamatcher visar liknande resultat.26
Som jämförelse till dessa regressionsmodeller togs även modeller med
genomsnittspoängen för lagens 6 första matcher under säsongen som
förklaringsvariabel fram. Resultatet från regressionsanalysen visar en betakoefficient
på 0,480 och ett förklaringsvärde på 0,051 vilket är högre än motsvarande för
modellen med absolut p-formh som förklaringsvariabel. Detta är alltså ett liknande
resultat som det som framkom när motsvarande tester jämfördes för den absoluta pformen totalt (absolut p-formtot). Inte heller gällande hemmamatcherna finns det en
signifikant skillnad mellan modellerna som utgår ifrån 6 matcher. Det gör det dock
gällande modellerna som utgår ifrån 2 och 4 matcher (p-värde: 0,017 respektive
0,023). Det resultatet kan tolkas som att lagens senast spelade 2 respektive 4
hemmamatcher har mindre påverkan på utfallet i den kommande hemmamatchen än
vad lagens första 2 respektive 4 hemmamatcher på säsongen har. Likt tidigare ska
detta inte tolkas som att just de första matcherna på säsongen är en bra
förklaringsvariabel. En mer rimlig tolkning är att just de senaste matchernas påverkan
generellt är låg på kommande (hemma)matchs utfall. Gällande motsvarande tester
utifrån lagens bortamatcher så är förklaringsgraden även i de modellerna lägre då
25

Se addendum tabell 2.64.1-2.66.3

26

Se addendum tabell 2.67.1-2.69.3
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förklaringsvariabeln är absolut p-formb. Skillnaderna mellan respektive modell är dock
inte signifikant skilda från noll.
Den regressionsmodell med absolut p-formh som förklaringsvariabel jämfördes
också mot en motsvarande modell med de näst senaste x (2 respektive 4)
hemmamatcherna.
Resultatet från regressionsanalysen med de näst senaste 4 spelade matcherna som
förklaringsvariabel visar på en betakoefficient på 0,456 och en förklaringsgrad (r2) på
0,062. Motsvarande värde i den modell där förklaringsvariabeln är absolut p-formh
(utifrån de senaste 4 hemmamatcherna) är 0,315 respektive 0,03. En klart mycket
större påverkan har alltså de näst senaste hemmamatcherna på den kommande
hemmamatchens utfall än vad de senaste 4 hemmamatcherna har (absolut p-formh).
Samma markanta skillnad syns även då modeller utifrån 2 hemmamatcher jämförs
samt motsvarande modeller utifrån endast bortamatcher.27
Tabell 11. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel Förklaringsgrad Betakoefficient
Absolut p-form (2) h.
0,008
0,121
Näst senaste 2 (h.)
0,190
0,144
Absolut p-form (4) h.
0,030
0,315
Näst senaste 4 (h.)
0,062
0,456
Absolut p-form (2) b.
0,007
0,117
Näst senaste 2 (b.)
0,011
0,114
Absolut p-form (4) b.
0,017
0,240
Näst senaste 4 (b.)
0,020
0,287

P-värde (signifikans)
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Sammanfattningsvis innebär detta att lagens absoluta p-form är en ganska dålig
faktor att använda för att prediktera en kommande matchs utfall, vare sig det gäller
totalt sett eller uppdelat på hemma- respektive bortamatcher. I alla analyser som gjorts
har de näst senaste matcherna haft ett högre förklaringsvärde än den absoluta pformen. Det innebär exempelvis att när den absoluta p-formen definieras utifrån de 6
senaste matcherna totalt sett så är denna variabel en sämre prediktor än de 6 matcherna
laget spelade innan dessa. Vidare är den absoluta p-formen också en sämre
förklaringsvariabel än lagens genomsnittspoäng från de flesta andra slumpvisa
matchserier som tidigare spelats. Ett annat tydligt resultat är att uppdelningen på
hemma- och bortamatcher är positiv ur en prediktionssynpunkt. Att utgå ifrån
genomsnittspoängen från tidigare spelade hemma- respektive bortamatcher för att
prediktera ett utfall i en kommande match är bättre än att utgå ifrån motsvarande utan
uppdelning. Antalet matcher är också viktigt. Ju fler antal matcher som en formserie
baseras på ju högre blir förklaringsvärdet av den kommande matchens utfall. Detta är,
som tidigare poängterats, rimligt då slumpens påverkan blir mindre ju fler matcher
som ingår i matchserien som används.
Som nämnts tidigare så kan det vara problematiskt att använda linjär regression i
dessa fall eftersom villkoret med normalfördelade residualer inte uppfylls. Därför har
resultatet kompletterats med framtagna genomsnittspoäng i tidigare matcher utifrån
resultatutfallet för laget i den kommande matchen.

27

Se addendum tabell 2.70.1-2.73.3.
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Tabell 12. Genomsnittspoäng de senaste x matcherna utifrån utfallet i den kommande
matchen.
Poäng Lag X
kommande

Absolut p-

Absolut p-

Absolut p-

Absolut p-

form (2) tot. form (4) tot. form (6) tot. form (8) tot.

match

Absolut pform (10)
tot.

0 (förlust)

,9481

,9416

,9291

,9301

,9308

1 (oavgjord)

,9751

,9844

,9792

,9767

,9804

2 (vinst)

1,0694

1,0707

1,0866

1,0882

1,0849

Total

1,0003

1,0008

1,0008

1,0012

1,0013

Resultatet i tabell 12 visar som väntat samma mönster som motsvarande
regressionsanalyser.28 I den situation där resultatet för laget i den kommande matchen
blir en seger, så är genomsnittspoängen för de senaste 6 spelade matcherna (absolut pformtot) 1,0866. Detta kan jämföras mot motsvarande siffra för lagens match 1-6 under
säsongen (1,0934) och de 6 näst senaste matcherna för laget (1,0871).29 Detta mönster
är samma för alla motsvarande jämförelser oberoende av antalet matcher.
Genomsnittsantalet poäng i de senaste spelade matcherna är alltså lägre för lag som
vinner den kommande matchen än för både kontrollvariabeln (lagens
genomsnittspoäng i de x första matcher på säsongen) och lagens genomsnittspoäng i
de näst senaste x spelade matcherna är. Den absoluta p-formentot är således en sämre
indikation på den kommande matchens utfall är de andra jämförbara variablerna.
Gällande motsvarande tester utifrån endast bortamatcher så uppkommer ett
liknande resultat.30 Där endast bortamatcherna är inkluderade så är den absoluta pformenb (utifrån de 2 respektive 4 senaste spelade matcherna) för de lag som vinner
den kommande bortamatchen 0,88 respektive 0,90. Motsvarande genomsnittspoäng är
0,95 gällande både lagets första 2 respektive 4 spelade bortamatcher på säsongen.
Genomsnittspoängen i de näst senaste 2 respektive 4 spelade bortamatcherna är 0,92
och 0,95. Även här är alltså den absoluta p-formenb en sämre indikation på kommande
(borta)matchs utfall än vad de jämförbara variablerna är. Även hemmaformen visar på
ett liknande mönster. Genomsnittspoängen i lagens senaste 2 respektive 4 spelade
hemmamatcher (absolut p-formh) för de lag som vann den kommande hemmamatchen
är 1,23 respektive 1,26. Motsvarande siffra för lagens hemmamatch 1-2 respektive 1-4
på säsongen är 1,23 respektive 1,25 och för de näst senaste (2 och 4) spelade
hemmamatcherna är genomsnittspoängen 1,29 respektive 1,29. Den absoluta pformenh visar alltså på en aningen högre genomsnittspoäng än motsvarande för de
första x hemmamatcherna på säsongen.
Sammanfattningsvis så har alltså lag som vinner en viss match tagit i genomsnitt
fler poäng i de första matcherna på säsongen och i de nästa senaste x spelade
matcherna än i de senaste x spelade matcherna (det som definieras som absolut pform). Dessa framtagningar av genomsnittspoäng är inga statistiska test i den
bemärkelsen att skillnaderna går att signifikanstesta, utan redovisas som ett
komplement till regressionsanalyserna. Resultatet går dock helt i linje med vad som
också framkom i de regressionsanalyser som gjorts. Det vill säga att den absoluta p-
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Anledningen till att totalraden inte summerar till exakt ett är att vissa matcher endast räknas
en gång (för det ena laget). Om det exempelvis är den andra matchen för hemmalaget och den
tredje matchen för bortalagen i framtagandet av absolut p-form utifrån de 2 senaste matcherna.
29

Se bilaga 2, tabell 1-3.
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Se bilaga 2, tabell 4-9
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formen har en lägre korrelation med utfallet i den kommande matchen än vad andra
tidigare matchserier har.

5.3 Relativ ms-form som förklaringsvariabel
I den kvalitativa analysen framkom på olika sätt att målskillnaden är en viktig faktor
att grunda formbegreppet på. Mellan målskillnad och poäng råder det en relativt stark
korrelation i och med att en seger alltid innebär en positiv målskillnad och på
motsvarande sätt en negativ målskillnad i en match innebär att matchen förlorades. Av
den anledningen har testerna för ms-form utgått ifrån ett annat antal senast spelade
matcher (de 1, 3 respektive 5 senaste spelade matcherna) och alltså inte de 2, 4 och 6
senaste vilket var fallet gällande p-formtesterna.
I chi2-testerna testas signifikansen av hur utfallen i de kommande matcherna
fördelas andelsmässigt utifrån om laget har en bra eller dålig relativ ms-form.
Tabell 13. Korstabell: Relativ ms-formh utifrån lagens 5 senast spelade hemmamatcher
mot antal poäng för laget i den kommande hemmamatchen.
Relativ MS-form (5) Hemma
Bra relativ ms-

Dålig relativ

form (5)

ms-form (5)

hemma

hemma

Noll Poäng
(förlust)

Total

209

160

369

31,3%

27,3%

29,4%

Hemmalags

En Poäng

156

144

300

poäng

(oavgjord)

23,4%

24,5%

23,9%

302

283

585

45,3%

48,2%

46,7%

667

587

1254

100,0%

100,0%

100,0%

Två Poäng
(vinst)
Total

I tabell 13 som utgår ifrån relativ ms-formh syns fördelningen som indikerar en viss
överrepresentation för seger i den kommande matchen för den grupp lag som hade
dålig relativ ms-formh. Resultatet påminner om motsvarande korstabeller för den
relativa p-formenh. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte signifikanta. Resultaten
i de tester där den relativa ms-formenh innebär genomsnittsmålskillnaden, från de
senaste 1 respektive 3 hemmamatcherna, visar liknande resultat med en andelsmässig
övervikt att vinna kommande match för lagen med dålig relativ ms-formh.31 Inte heller
i dessa fall är resultaten signifikanta på 5 % signifikansnivå. Ett liknande mönster
framkom också i motsvarande tester där den relativa ms-formen utgick ifrån
genomsnittsmålskillnaden i lagens bortamatcher.32 Korstabellen där de senaste 3
bortamatcherna ligger till grund för relativ ms-formb skiljer sig från övriga på så sätt
att det är en viss överrepresentation vinster för den grupp som hade bra relativ msformb (44,8 % mot 44,6 %). Inte heller detta resultat är dock signifikant.
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Se addendum tabell 1.12.1-1.13.3.
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Se addendum tabell 1.14.1-1.16.3.
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På samma sätt som när den relativa p-formen analyserades togs det även när det
gäller relativ ms-form fram regressionsmodeller med resultatet i den kommande
matchen som beroende variabel. Detta gjordes för relativ ms-form baserat på de
senaste 1, 3 respektive 5 spelade hemma- respektive bortamatcherna.33 Resultaten
visar på väldigt låga förklaringsgrader och negativa eller väldigt låga betakoefficienter
som i alla analyser är ickesignifikanta. Tolkningen utifrån det är att lagens relativa msform inte har någon påverkan på kommande matchs resultatmässiga utfall.

5.4 Absolut ms-form som förklaringsvariabel
Den absoluta ms-formens eventuella påverkan på resultatet i kommande match har
också analyserats med regressionsanalys och likt tidigare modeller med den absoluta
p-formen så har modellen ställts mot en motsvarande modell utifrån
genomsnittsmålskillnaden från en slumpmässig tidigare matchserie. Den beroende
variabeln är precis som tidigare utfallet i den kommande (hemma- eller borta-)
matchen. Det vill säga förlust, oavgjort eller vinst för det aktuella laget.
Tabell 14.1. Regression med poäng i kommande hemmamatch som beroendevariabel och
absolut ms-formh utifrån de 5 senaste hemmamatcherna som förklaringsvariabel. Modell.
Model

R

1

R Square

,090

,008

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
,007

,845

Tabell 14.2. Regression med poäng i kommande hemmamatch som beroendevariabel och
absolut ms-formh utifrån de 5 senaste hemmamatcherna som förklaringsvariabel.
Koefficienter.
Model

Unstandardized Coefficients
B

(Constant)
1

Absolut Ms-Form (5)
Hemma

t

Sig.

Std. Error
1,141

,024

46,720

,000

,079

,024

3,306

,001

Resultatet från denna regressionsanalys visar på en låg förklaringsgrad på 0,008 och
motsvarande låg betakoefficient på 0,079. Även motsvarande resultat i modellerna
med absolut ms-formh utifrån 1 respektive 3 senaste hemmamatcherna visar låga
förklaringsgrader (0,001 respektive 0,004) och betakoefficienter (0,016 respektive
0,049).34 I jämförelse med den absoluta p-formenh så är dessa modeller betydligt
sämre. Alla modeller, utom den med absolut ms-formh utifrån 1 match, har dock en
signifikant påverkan på den kommande matchen utfall. Detsamma gäller också
motsvarande tester som utgår ifrån bortamatcherna (absolut p-formb).35
Jämförs dessa regressionsmodeller med regressionsmodeller med en slumpmässig
matchseries genomsnittsmålskillnad som förklaringsvariabel så framkommer en tydlig

33

Se addendum tabell 2.74.1- 2.79.3.

34

Se addendum tabell 2.80.1- 2.81.3.

35

Se addendum tabell 2.86.1- 2.88.3.
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skillnad. Slumpvariabeln som motsvaras av genomsnittsmålskillnaden i lagens match
nummer 1, 1-3 respektive 1-5 på säsongen visar klart bättre förklaringsgrader än
modellerna som utgår ifrån den absoluta ms-formenh. Detta sammanfattas i tabell 15.36
Tabell 15. Förklaringsgrad, betakoefficient & p-värde för respektive regressionsmodell
utifrån modellens förklaringsvariabel.

Förklaringsvariabel

P-värde
Förklaringsgrad Betakoefficient (signifikans)

Absolut ms-form (1) h.

0,001

0,016

0,148

H-match 1 på säsongen

0,014

0,050

<0,001

Absolut ms-form (3) h.
H-match 1-3 på
säsongen

0,004

0,049

0,009

0,044

0,152

<0,001

Absolut ms-form (5) h.
H-match 1-5 på
säsongen

0,008

0,079

0,001

0,051

0,191

<0,001

Absolut ms-form (1) b.

0,006

0,037

0,001

B-match 1 på säsongen

0,012

0,047

<0,001

Absolut ms-form (3) b.
B-match 1-3 på
säsongen

0,022

0,112

<0,001

0,031

0,127

<0,001

Absolut ms-form (5) b.
B-match 1-5 på
säsongen

0,030

0,154

<0,001

0,027

0,140

<0,001

När modellerna testas mot varandra genom formel 1 (se avsnitt 4.2) så ger det
signifikanta skillnader för alla de par av modeller vars förklaringsgrad grundas på 3
matcher. Den tolkning som kan göras utifrån det är att den absoluta ms-formenh är en
sämre variabel att använda för att prediktera kommande hemmamatchs utfall än vad
genomsnittsmålskillnaden är för lagens första 1, 3, respektive 5 hemmamatcher på
säsongen. Återigen så är lagens första (hemma)matcher på säsongen valda som
kontrollvariabel för att representera en slumpmässigt vald matchserie och att denna
slumpserie ger en bättre prediktion av en kommande (hemma)matchs utfall kan
snarare tänkas indikera den absoluta formens tillkortakommande än just att de första
matcherna på säsongens bör anses viktiga i sammanhanget.
Gällande motsvarande resultat från modeller utifrån endast bortamatcher så har
dessa en högre förklaringsgrad än modellen med absolut ms-formb som
förklaringsvariabel då dessa bygger på 1 respektive 3 bortamatcher men lägre då
antalet bortamatcher är 5. Inga av skillnaderna mellan respektive modellpar är dock
signifikanta på 5 % signifikansnivå.
Sammanfattningsvis så är ms-formens påverkan eller korrelation med utfallet i
kommande match sämre än motsvarande för p-formen. Detta gäller både om testerna
görs med relativ eller absolut ms-form samt om det är totalantalet matcher eller
uppdelat på hemma- och bortaspel. Bortsett från att ms-formen generellt är en sämre
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För originaltabeller se addendum tabell 2.83.1- 2.91.3.
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prediktor så gäller samma mönster som för p-formen. Det finns en positiv påverkan på
utfallet i kommande match när den absoluta ms-formen är bra men denna påverkan är
inte större än vad genomsnittsmålskillnaden från en slumpmässigt vald matchserie har.
Även när det gäller den relativa ms-formen så är mönstret liknande som i motsvarande
tester med relativ p-form. Här finns snarare en negativ korrelation med utfallet i
kommande match på så sätt att en bra relativ ms-form minskar sannolikheten att
utfallet i kommande match blir en vinst för det aktuella laget. I de flesta fall är dock
inte denna överrepresentation signifikant vilket gör att tolkningen blir att något
beroende mellan relativ ms-form och utfallen i kommande match inte existerar.
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6

Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Den kombinationsmetod som använts i denna uppsats har haft som syfte att i ett första
steg genom en kvalitativ studie undersöka hur formbegreppet definieras och utifrån
det sedan testa de framtagna formbeskrivningarna kvantitativt för att genom statistiska
tester och modeller se vad formbegreppen har för påverkan på utfallet i en kommande
match. Resultatet i de kvantitativa testerna blir på så sätt beroende av metoden i den
kvalitativa studien. Analyserandet och framtagandet av olika typer av formbegrepp
grundades på datainsamling av hemsidors redovisning och hur de definierar form.
Syftet med metoden var att kunna ta fram både kvantitativ information av den typ som
anger hur många matcher och i vilket enhet som form kan definieras samt att få en
djupare förståelse genom kvalitativa data i form av synpunkter och nyansering av de
rent deskriptiva. Av den anledningen så gjordes urvalet av de hemsidor som skulle
analyseras dels genom att söka på vissa formrelaterade sökord på Google och dels
genom att direkt välja ut ett antal spelbolagssidor där det var uppenbart att det skulle
finnas kvantitativ data att använda.
När det gäller spelbolagens hemsidor så är det eller åtminstone kan vara ett
problem att det är kommersiella företag som är beroende av att människor spelar på
deras sidor. Mitt antagande där var att spelbolagen tillhandahåller den information
som de uppfattar som det som spelarna (deras kunder) vill ha. Det är dock möjligt att
det finns andra skäl bakom vad det är som spelbolagen väljer att redovisa för
information gällande formbegreppet. Som nämnts tidigare så visade det sig att flera av
spelbolagen använde sig av samma externa aktör (betradar.com) för tillhandahållande
av matchrelaterad information. Detta är till viss del ett problem i och med att den
kvalitativa analysen får en mindre bred grund. Genomslaget från just denna hemsidas
olika beskrivningar av form blir förhållandevis stort. Å andra sidan så kan det vara en
fördel med att det är just en extern aktör av den anledningen att spelbolagen själva då
inte själva beslutar om vilken information som ska redovisas. Det är också viktigt att
ha i åtanke att spelbolagen i det långa loppet tjänar pengar på i princip alla personer
som spelar på deras sida. Att någon typ av selektering av vilken information som görs
tillgänglig för att spelarna ska vara mindre pålästa och därför ta sämre beslut i sitt
spelande är därför inte speciellt rimlig.
Gällande de sökningar som gjordes på Google, så är detta naturligtvis en process
som kan ge olika resultat utifrån vilka sökord det är som används. I och med den
vetskapen gjordes endast sökningar som innehöll det engelska ordet form. Det visade
sig att det fanns en relativt stor överlappning mellan de sidor som kom upp i de olika
sökningarna. Det är därför rimligt att tro att andra typer av meningar innehållande
ordet form och där endast sidor som relaterar till formbegreppet inom fotbollen skulle
ge liknande resultat. Det skulle så klart kunna bli en del andra sidor men åtminstone de
sidor med kvantitativ redovisning av formbegreppet skulle troligen ha en
formbeskrivning som har samma utgångspunkt. Den kvantitativa redovisningen av
formbegreppet kan inte ta hur många uttryck som helst. De hemsidor som ingick i
studien utgick alltid ifrån någon viss matchrelaterad händelse (exempelvis mål eller
poäng) under ett visst antal senast spelade matcher med de tillägg att de var relaterade
till dels andra lag och dels i vilken ordning som matcherna spelats. I och med det är
det inte rimligt att tro att det skulle ge ett annorlunda resultat även om andra sidor
hade analyserats.
När det gäller de fem sidor som ingick i studien med en mer kvalitativ redovisning
av formbegreppet så är det möjligen annorlunda. De beskrivningar och åsikter som där
framkom kan säkerligen skilja sig åt i större utsträckning än de beskrivningar som har
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en kvantitativ utformning beroende på vilka sidor som studeras. Sammanfattningsvis
så är det inte sannolikt att resultatet i den kvalitativa studien skulle se märkbart
annorlunda ut även om analysen av spelaktörers formbeskrivning hade gjorts på ett
annorlunda sätt. Att en formbeskrivning exempelvis utifrån de senaste fem matcherna
skulle ge ett väldigt skiftande resultat jämfört med en formbeskrivning utifrån de
senaste fyra eller sex matcherna är högst osannolikt.
Gällande den kvantitativa delstudien så har data samlats in utifrån de
formbeskrivningar som framkom i den kvalitativa studien. Studien har varit inriktad
helt på Premier League vilket i denna studie har likställts med fotboll i allmänhet. Det
är möjligt att en motsvarande studie med utgångspunkt i andra länder skulle kunna ge
andra resultat. Det är dock tveksamt om exakt samma tillvägagångssätt skulle kunna
ge ett resultat som indikerar formens påverkan om det gjordes i andra ligor eller för
andra år. Det skulle i så fall innebära att formen har en viss påverkan i vissa
fotbollsserier eller under vissa perioder men inte i andra.
Stora delar av kvantitativa analysen har gjorts med linjär regression. Det hade
också varit möjligt att göras motsvarande tester med logistisk regression eftersom den
beroende variabeln kan ses som både en kategorisk och en kontinuerlig variabel.
Anledningen till att metoden med linjär regression valdes är att resultatet i många
avseenden är lättare att tolka än motsvarande för logistisk regression. Detta är också
ett bättre komplement till chi2-tester utifrån korstabellerna där variabeln resultatutfall
i kommande match behandlas som kategorisk. Att antagande om normalfördelade
residualer inte uppfylls är som tidigare nämnts ett problem i sammanhanget. Som
komplement till detta spelar dock de framtagna genomsnittspoängen från de använda
förklaringsvariablerna utifrån om laget vinner den kommande matchen, en viktig roll.
Begreppet relativ form som återkommande används och som mycket av analysen
grundas på kommer inte direkt från någon av de analyserade hemsidorna. Detta
begrepp används i denna uppsats som en differens mellan lagets styrka och lagets
absoluta form. Förutom detta blir det även en typ av relativiserad form då den absoluta
formens påverkan jämförs med andra typer av matchseries påverkan på den
kommande matchens utfall. Det är möjligt att det skulle gå att ta fram en typ av
relativiserad form på något annat sätt än som görs i denna uppsats men jag ser det som
viktigt att använda det begreppet i en studie av denna typ.
Utifrån detta resonemang kan metoden som sådan anses svara upp mot både
reliabilitet och validitet. Det är rimligt att anta att liknande kvantitativa studier skulle
ge samma resultat då metoden är relativt enkel i sin utformning. Detta gör att
reliabiliteten får anses vara hög. När det gäller validiteten i den kvantitativa studien så
har det underlättat att ha den kvalitativa studien som grund. De kvantitativa faktorerna
som använts har framkommit i den kvalitativa studien.
Inom kvalitativ forskning används till viss del andra begrepp i bedömningen av den
vetenskapliga metoden. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet
att konfirmera (Bryman 2008, sid. 354-356). Även dessa begrepp får anses vara väl
uppfyllda i uppsatsen. Som nämnts tidigare så är det rimligt att anta att liknande
kvalitativa studier ger i stort sett samma resultat när det gäller hur formbegreppet kan
definieras. Rimligtvis borde detta heller inte påverkas i någon stor utsträckning av
författarens subjektiva värderingar till ämnet eller tillvägagångssätt.

6.2 Resultatdiskussion
Resultaten från den kvalitativa studien ger överlag en samstämmig bild gällande
beskrivningarna av formbegreppet. Sådant som skiljer är framför allt antalet matcher
men detta skiljer lika mycket åt mellan olika sidor som inom en och samma sida
eftersom en sida ofta erbjuder flera olika möjligheter att välja exempelvis antalet
spelade matcher. I resultatet som låg till grund för den efterföljande kvantitativa
studien tas det också fram flera olika formtyper till den kvantitativa analysen att utgå
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ifrån. Även om resultatet kan anses samstämmigt så uppkommer alltså ingen exakt
beskrivning. Det som är återkommande är att form handlar om de senaste spelade
matcherna för ett lag medan antalet matcher som formbeskrivningen grundas på
varierar. Uppdelningen på hemma- respektive bortamatcher är också ett
återkommande inslag i formbeskrivningen. De fyra formtyper som togs fram utifrån
analysen beskrev väl de olika skiftningarna i beskrivningen men vissa av dem var
svåra att använda till den kvantitativa analysen. Det var därför viktigt att ändå behålla
de särdrag dessa exkluderade formtyper hade och istället inkludera det i den
kvantitativa studien på andra sätt. Förutom det så fanns vissa andra möjliga
beskrivningar av form och frågan är om det är möjligt att viktiga formbeskrivningar
har förbisetts. Den i studien analyserade hemsidan ST5 skiljde sig ifrån de övriga
genom att redovisa information kring formbegreppet gällande bland annat skott på mål
och gula kort. Dessa formtyper användes dock inte i den kvantitativa studien i och
med att de definierades som ”advanced form”. Det är dock möjligt att vissa av dessa
exkluderade formtyper hade kunnat ge en beskrivning som hade haft en högre
förklaringsgrad än vad p-form och ms-form har. Det som talar mot att använda dessa
möjliga formtyper är att det är väldigt få som definierar form på just det sättet. Å
andra sidan kan ju dessa data ha en påverkande faktor på utfallet i kommande match i
alla fall. De variabler som redovisas på denna hemsida, och som kan anses rimliga att
använda som formbeskrivning, har dock väldigt hög korrelation med de formtyper
som användes. Att exempelvis använda skott på mål som grund till en formtyp att
testa skulle troligen ge ett resultat som är väldigt likt de tester som gjorde med msform eftersom dessa har en stark korrelation.
Den kvantitativa studien ger ett tydligt resultat när det gäller tolkningen av formens
betydelse och påverkan på utfallen i en kommande match. Gällande de tester som
definieras som den relativa formen så är det återkommande resultatet att den grupp
med de lag som inför en match har en dålig relativ p- eller ms-form har större
sannolikhet att vinna den kommande matchen än motsvarande grupp som har bra
relativ p-/ms-form. Detta resultat gäller även då uppdelning gjorts för hemma- och
bortamatcher. Resultatet är inte alltid signifikant men det förekommer en
överrepresentation att vinna för den grupp med dålig relativ p-/ms-form för de allra
flesta formbeskrivningar. Som ett komplement till korstabellerna som gjordes gällande
den relativa formen så togs även regressionsanalyser fram. Detta ger alltså ett resultat
som inte beror på den kategorisering som i korstabellerna görs gällande bra dålig
relativ form. Resultaten från dessa regressionsmodeller visade på samma resultat som
korstabellerna på så sätt att dålig relativ form ökar sannolikheten för att vinna (ta fler
poäng) i den kommande matchen. Det innebär att en tolkning av en formtabell borde
vara tvärtom än vad den troligtvis syftar till om det ses som ett komplement till den
totala serietabellen. Om ett lags chanser inför en match ska bedömas så har resultaten
från de senaste matcherna en negativ påverkan på så sätt att om laget har tagit många
poäng de senaste matcherna i jämförelse med vad de normalt gör så är sannolikheten
mindre att de kommer att vinna den kommande matchen. Som tidigare nämnts så finns
det i denna beskrivning ett problem med att lagens matcher inte är identiskt upprepade
försök. Varför detta resultat ändå är intressant är att det är utifrån dessa premisser som
de flesta hemsidor ändå definierar formbegreppet. Ett annat problem med dessa tester
är att ju längre matchserie som ligger till grund för lagets styrka eller form desto bättre
blir det en indikation på hur bra laget är. Det innebär att formbeskrivningar som har ett
kort antal matcher ofta jämförs med lagets styrka som utgår ifrån en längre matchserie
eftersom styrkan definieras som alla hittills spelade matcher under säsongen. Å andra
sidan så är det just detta som i många fall betraktas som form. Att lag under de senaste
matcherna har presterat bättre än vad de normalt gör och att dessa matcher då ska ha
en viss påverkan.
Det förekommer alltså vissa problem med användandet av den relativa formen som
variabel. Det är av den anledningen som testerna av den absoluta formen är
intressanta. Dessa tester gjordes genom linjär regression där olika förklaringsvariabler
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togs fram och jämfördes gällande dess påverkan på den beroende variabelns utfall i
kommande match. Resultatet som framkom visade att absolut form (hur det än
definieras) är en sämre förklaringsvariabel än de allra flesta jämförbara variabler som
testades. Skillnaderna mellan förklaringsgraderna i de modeller som ställdes mot
varandra var inte alltid signifikanta men inget tyder på att absolut (p- eller ms-)form är
en bättre förklaringsvariabel än genomsnittspoängen eller genomsnittsmålskillnaden
från en slumpvis, för laget tidigare spelad matchserie. Jämförelsen med resultaten i
tidigare matchserien kan ses som en typ av standardisering. Resultatet att absolut pform är en sämre indikation på kommande matchs utfall ges också av de framtagna
genomsnittspoängen utifrån om laget har vunnit den kommande matchen. Lag som
vinner en kommande match har alltså överlag en lägre genomsnittspoäng i lagets
senaste spelade matcher (absolut p-form) än motsvarande i de jämförbara
matchserierna som testades.
En rimlig slutsats att dra utifrån detta resultat är att lagets möjlighet att vinna den
kommande matchen beror (bland annat) på lagets förmåga. Ju fler matcher som laget
har spelat ju bättre uppfattning är det rimligt att få gällande hur bra laget är. Testerna
som gjordes visar också att då de testade matchserierna är långa så är också
förklaringsgraden högre. De bästa förklaringsvariablerna är de som är grundade på
flest antal matcher. De senaste spelade matcherna ger dock i detta sammanhang ingen
extra relevant information än vad någon annan av lagets spelade matcher gör. I vissa
av testerna tyder det istället på ett motsatt förhållande på så sätt att just de senaste
spelade matcherna påverkar mindre än andra jämförbara matchserier. Utifrån de tester
som gjorts så går det alltså att konstatera att lagens form inte påverkar utfallen i den
kommande matchens utfall. Sannolikheterna för utfallen i en kommande match kan
alltså inte anses påverkas av lagens form. Det innebär också att formen inte bör vara
en del i en modell för uppskattandet av sannolikheterna inom matchspel. Form bör
endast tas med i en sådan modell om information om de tidigare matcherna inte finns
tillgänglig (vilket i praktiken aldrig sker). Detta eftersom det som form förklarar är
samma sak som en annan matchserie från samma lag förklarar det vill säga lagets
förmåga eller styrka. Alltså hur bra laget är. Denna förmåga gör att bra lag tenderar att
vinna sina matcher i större utsträckning än sämre lag vilket också kan ha en inverkan
på det faktum att tron på formens betydelse är så pass utbredd inom fotbollsvärlden.
Ett lag som vunnit några matcher i rad kommer sannolikt att vinna även den
kommande matchen. Detta därför att laget sannolikt är ett bra lag inte för att de för
tillfället har bra form. Av samma anledning så kan det antas sannolikt att ett lag som
vann de 6 inledande matcherna på säsongen troligen kommer att vinna exempelvis den
sista matchen på säsongen. Inte för att just dessa matcher har någon speciell betydelse
utan därför att det har indikerat att detta sannolikt är ett bra lag och bra lag har större
sannolikhet än dåliga lag att vinna matcher. Sambandet mellan utfallen i en
kommande match och formen hos lagen som spelar kan därför antas vara vad som
inom statistiken definieras som ett illusoriskt samband. Det innebär att variablerna
korrelerar men att de inte påverkar varandra (Clement & Reilly, 2014, sid. 333).
Istället påverkas både formvariabeln och utfallet i den kommande matchen av lagets
förmåga men det finns inte någon kausalitet mellan form och utfallet i den kommande
matchen.
Dessa resonemang gäller alltså både när det handlar om absolut och relativ form,
både då den grundats på poäng och målskillnad. Det är generellt entydiga resultat som
pekar på formens avsaknad av påverkan på kommande matchs utfall. Trots detta
redovisas alltså olika typer av formbegrepp på i princip alla analyserade hemsidor.
Spelbolagen redovisar information definierat som form i anknytning till den
kommande matchen eller på en statistikrelaterad länk i närheten. Dessutom redovisar
spelbolagssidorna totaltabellen för Premier League. Till denna tabell ger dock formen
ingen ny information som påverkar den kommande matchens utfall. Att detta görs kan
bero på flera olika saker. En förklaring är att hemsidor publicerar den information som
finns tillgänglig oavsett om det har någon direkt påverkan på det aktuella spelet. I
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denna studie var utgångspunkten att spelbolagen redovisar den information som de
uppfattar som att deras kunder (spelarna) är intresserad av. Det är utifrån det
antagandet och från det hemsidor som hade ett kvalitativt upplägg i sin redovisning
rimligt att tänka sig att spelare generellt tror att lagens form har en påverkan på de
kommande matcherna. Varför finns det då en sådan felaktig tro eller övertygelse bland
personer som är väl insatta i ämnet? Vad kan denna missuppfattning av
formbegreppets påverkan bero på? En förklaring kan möjligen vara människans
benägenhet att leta just rationella förklaringar för händelser. Detta beskrivs i Daniel
Kahnemans klassiska bok, Tänka snabbt och långsamt: ”Vi människor söker efter
mönster och tror på en sammanhängande värld där regelbundenheter inte framstår som
slumpmässig utan som ett resultat av en mekanisk orsakskedja eller av någons avsikt”.
(Kahneman, 2011, sid. 132). Den starka tilltro på formens betydelse som finns kan i
grunden också bero på hur människans minne fungerar. Vi har en tendens att i större
utsträckning komma ihåg dramatiska händelser och därför tro att dessa händelser är
mer sannolika än vad de egentligen är. Detta begrepp kallas the recallability trap
(Hammond, Keeney & Raiffa, 1999, sid. 203). I just denna situation är det rimligt att
tänka sig att personer generellt har lättare att dra sig till minnes situationer där dåliga
lag under en rad matcher oförklarligt överpresterar likt Leicester under våren 2015 (se
avsnitt 1). Eller motsatt att väldigt bra lag under en serie av matcher presterar sämre än
normalt. Dessa händelser blir generellt uppmärksammade både av den intresserade
individen och av media och experter. De situationer där lagen istället presterar ungefär
som förväntat under en serie av matcher varken uppmärksammas eller blir ihågkomna
i samma utsträckning. Inom socialpsykologin kallas detta begrepp
tillgänglighetsheuristik vilket innebär att vi har lättare att hämta fram viss information
eller vissa händelser ur minnet än andra (Kahneman, 2011, sid.149). Att tilltron till
formens betydelse, likt hot-hand-begreppet inom basket, har blivit så stark och så
sällan blivit ifrågasatt är fascinerande och inte helt lätt att förklara. Rimligtvis så
påverkar de tidigare nämnda psykologiska snedvridningarna så som
tillgänglighetsheuristik hos framför allt media och andra fotbollsexperter som uttalar
sig. Det finns ett begrepp kallat ”bandwagon-effect” som innebär just detta. Det
innebär att vi tenderar att tänka och tro som andra gällande vissa begrepp vilket skapar
ett grupptänkande ofta grundat i tilltron hos de grupper som har stor makt och ofta
uttalar sig så som media. Detta faktum beskrivs på följande sätt: ”If the present result
are surprising, it is because of the robustness with which the erroneous belief in ’hot
hand’ is held by experienced and knowledged observers” (Gilovich, Griffin &
Kahneman, 2002, sid.616). Vidare så torde även svårigheten att skilja formen från
lagets normala förmåga bidra till denna gängse uppfattning. Lagens genomsnittspoäng
i ett visst antal tidigare spelade matcher förklarar till viss del lagets förmåga och lagets
förmåga förklarar till viss del det resultatmässiga utfallet i den kommande matchen.
Men på vilka tidigare matcher som genomsnittspoängen grundas på spelar ingen roll,
det beskriver ungefär lika bra lagets förmåga oavsett om det är lagets första, senaste
eller näst senaste matcher.
Min uppfattning gällande resultaten från denna studie är att formen som begrepp
inte har någon påverkan på kommande matchers utfall. Lagen har en viss förmåga
(styrka) och sedan pendlar resultaten slumpmässigt runt denna styrkenivå. Det finns
givetvis andra faktorer som kan påverka så som skador på spelare eller liknande men
de senaste matcherna påverkar inte. Sedan är inte heller lagens styrka konstant utan
den förändras över tid. Uppfattningen generellt bland spelbranschens aktörer är dock
snarare att formen har en påverkan på kommande utfall. Många experter uttalar sig
mer eller mindre slentrianmässigt gällande begreppet form och det är tacksamt att göra
för det finns en generell uppfattning att de senaste matchernas resultat är viktiga för
kommande matchers utfall. Att förvänta sig att dessa experter ska göra uträkningar där
hänsyn tas till lagens normala förmåga är heller inte rimligt. Formbegreppet kommer
att förbli subjektivt och den tilltron till dess betydelse kommer rimligtvis också att
fortsätta vara stark. Att aktörer inom respektive idrott tror på betydelsen av ”hot
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hand”-begreppet eller formens betydelse är någon som också framkommer i flera
tidigare studier. Detta har varit tydligt inom framför allt studier gjorda på aktörer inom
basket, volleyball, dart, biljard, bowling, baseball, golf, tennis, hästskokastning och
bordtennis. (Raab, Gula & Gigerenzer, 2011).
När det gäller resultatet från den kvalitativa studien så framkom också att
målskillnaden hade en stor påverkan enligt de olika hemsidorna. Resultatet visar dock
ett förklaringsvärde hos ms-formen som är klart sämre än motsvarande för p-form.
Målskillnaden i lagens spelade matcher är en betydlig sämre indikator för utfallen i de
kommande matcherna än vad lagens poäng i tidigare spelade matcher är.
Gällande sportspelsperspektivet så borde resultatet från denna studie vara viktigt.
Om det nu är så, vilket det verkar, att även spelbolagen har en tilltro till formens
betydelse så är detta ett faktum som en spelare kan utnyttja i sitt spelande. Även om
spelbolagen inte själva tar med formen i sina modeller för oddssättning i matcher så
kommer deras odds att påverkas i och med spelarnas tilltro till formens betydelse.
Spelbolagen korrigerar nämligen sina odds utifrån hur spelarna ser på oddsen, vilket
återspeglas i hur de lägger sina spel, gällande matchens olika utfall. Detta innebär att
om spelbolagen inte tar hänsyn till lagens form så kommer spelarna att försöka
utnyttja dessa (enligt dem) felsatta odds vilket resulterar i att spelbolagen korrigerar
sina odds. Oddsen på de lag som har bra form kommer enligt detta resonemang vara
för höga i förhållande till lagens sannolikhet att vinna. Därför är det i teorin en rimlig
strategi att utnyttja detta och därför spela mot lag som har till synes bra form. Alltså de
lag som andra spelar på just för att de har ”bra form”. I en modell för att prediktera
kommande matchers utfall så bör lagens form alltså inte ges någon positiv inverkan i
det avseendet att sannolikheten ökar om laget har presterat bättre än normalt i sina
senaste matcher.
Att ett lags senaste prestationer inte påverkar lagets kommande prestationer i
positiv riktning är en rimlig slutsats utifrån de tester som gjorts i denna studie. Det kan
dock tänkas att det trots allt finns en formeffekt men att den inte framkommer
eftersom de slutliga resultaten i de matcher som låg till grund för studien inte
påverkades. Det skulle kunna vara så att lag som presterat bra de senaste matcherna
presterar bättre i sin kommande match i större utsträckning men att detta inte får effekt
på slutresultatet exempelvis därför att motståndarlaget höjer sig i en match mot ett
formstarkt lag. Även om det skulle finnas en sådan utjämningseffekt så har det dock
ingen betydelse då utgångspunkten i denna studie varit beslutsfattande inom sportspel.
Resultatet från den kvalitativa delstudien visar alltså på samma mönster som
framkommer i flera tidigare studier gällande begreppet nämligen en stark tilltro till
begreppet ”hot hand” bland aktörer inom respektive idrott.
När det gäller ”hot hand”-begreppet som en påverkande faktor så har, som nämnts,
tidigare studier gett mer varierande resultat och slutsatser. Den tidigare studie som
gjorts med inriktning på fotboll har vissa beröringspunkter med denna studie. (Parsons
& Rohde, 2013). I denna studie används också matchrelaterad data från Premier
League och den tidsperiod som användes var tre av de fem säsonger som jag använt
mig av. Resultaten från dessa studier har också vissa likheter framför allt när det gäller
att det inte gick att visa på att lagens tidigare matcher hade någon signifikant positiv
påverkan på kommande matchs utfall. I min studie gick det dock att visa på
signifikans för att lagens (relativa) form har en negativ korrelation med utfallen i
lagets kommande match. Den metod som använts för att bemöta problematiken kring
lagens skiftande förmåga skiljer sig också. I min studie har lagens senaste matcher
ställts i relation till tidigare spelade matcher för laget vilket visade på att just de
senaste matcherna snarare har en lägre betydelse för utfallet i kommande match än vad
andra tidigare matcher har. Parsons och Rohde har istället använt en variabel som är
framtagen genom differensen mellan totalpoängen för de två i matchen involverade
lagens under hela den aktuella säsongen. Eftersom jag haft utgångspunkt i ett
sportspelsperspektiv så skulle en liknande metod varit problematisk eftersom
information om matcher som vid det aktuella tillfället inte var spelade användes, vilket
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i praktiken är omöjligt då en spelare ska bedöma sannolikheter inför en kommande
match.
Det finns också vissa begreppsmässiga skillnader som är viktiga. Jag har här
använt mig av begreppet ”form” som är en beskrivning av hur bra laget har presterat
resultatmässigt de senaste matcherna. I Parsons och Rohdes studie används istället
”streaks” som en benämning på en rad av matcher som fått ett visst utfall. Exempelvis
minst två vinster i rad. De olika typerna av ”streaks” har sedan analyserats och testats
var för sig. Denna metod ger å ena sidan ett begrepp som mer liknar hur ”hot hand”begreppet från början användes. Å andra sidan ger det en mindre nyanserad
beskrivning av lagens aktuella form och ett mindre antal unika situationer att använda
sig av i de statistiska testen.
Detta sätt som jag valt att använda mig av genom beskrivningen av form som ett
genomsnitt av poäng eller mål i de senaste matcherna skiljer sig alltså från denna
tidigare studie och även andra tidigare studier kring ”hot hand”-begreppet som berör
andra sporter. I dessa är det alltså ett fokus på ”streaks” eller serier av händelser med
ett visst typ av utfall. (Arkes &, Martinez, 2011; Waggoner et al., 2014).
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Slutsatser

För att återknyta till de frågeställningar som denna uppsats syftar till att besvara så har
det visat sig att formbegreppet så som det definieras enligt spelbranschens aktörer inte
har någon som helst förtjänst som faktor i en modell för att uppskatta kommande
matchers utfall. Beskrivningen av form kan ske på olika sätt och utifrån olika typer av
matchrelaterade faktorer och antal senaste matcher. Genomgående är att det är just
lagens senaste spelade matcher som formbegreppen grundas på. Utifrån dessa
beskrivningar (grunder till formbegreppet) finns det dock ingenting som tyder på att
de skulle ha någon påverkan på kommande matchers utfall. Dess påverkan på
kommande matcher är med andra ord noll. Detta är ett faktum under förutsättning att
den aktuelle spelaren har tillgång till information gällande lagets övriga spelade
matcher vilket kan antas eftersom dessa alltid redovisas i anslutning till just
formbegreppet. Det innebär att ju fler matcher (under den aktuella säsongen) som tas
hänsyn till för att uppskatta lagets förmåga desto bättre förutsättning ges för att
uppskatta lagets resultatmässiga prestation i den kommande matchen. Någon större
vikt för just de senaste matcherna ska dock inte ges.
Resultatet i denna studie visar alltså på ett liknande resultat som det som först
redovisades i en studie kring ”hot hand”-begreppet. (Gilovich, Vallone & Tversky,
1985) I de studier som har gjorts sedan dess och som likt min studie är inriktad på
lagens prestationer så har det framkommit resultat som dels stöder det faktum att
begreppet hot hand har betydelse eller att det finns en momentumeffekt (Arkes &
Martinez 2011; Waggoner et al., 2014; Doyle, & Leard 2011) samt studier med
resultat som likt denna pekar på begreppets avsaknande av påverkan. (Parsons &
Rohde 2013). Till denna debatt kan nu alltså även formens betydelse för lag i
fotbollsmatcher inkluderas som ett argument för avsaknad av beroende mellan utfall i
tidigare och kommande händelser.
Vad som metodmässigt framför allt skiljer denna studie från tidigare studier som
berör ”hot hand”-begreppet är den beskrivning av form som jag använder mig av. I
andra studier så används begrepp som ”momentum” och ”streak”. (Arkes & Martinez,
2011; Parsons & Rohde, 2013). En streak förklaras ofta som en rad av på varandra
följande matcher/händelser som fått ett visst utfall. I fotboll och en del andra
lagsporter är formbegreppet ett begrepp som används mer frekvent än exempelvis ”hot
streak” och det ger också en mer nyanserad bild över hur ett visst lag har presterat
under ett visst antal matcher. Min uppfattning är i och med detta att den typ av
beskrivning och användning som jag gör gällande formbegreppet i denna studie kan
bredda och nyansera fortsatt forskning inom ämnen som berör ”hot hand”-begreppet
eller liknande där samband mellan tidigare och kommande prestationer inom olika
idrotter studeras.
Andra typer av fortsatt arbete med studier inom detta område är en möjlig ansats att
ta hänsyn till mer än den aktuella säsongen. Min utgångspunkt, som också har getts
stöd åt genom den kvalitativa studien är att bryta alla matchserie mellan två säsonger.
Möjligen kan det finnas andra sätt att göra detta på, exempelvis genom att låta
tidsserierna fortsätta mellan säsonger. Förutom detta finns det också andra sätt att
definiera och studera andra typer av formbegrepp. I den kvantitativa delen av denna
studie analyseras inte matchsekvenser så som hörnor, skott på mål eller målchanser
trots att det fanns en viss indikation från den kvalitativa delstudien att dessa kan anses
ha en påverkan. Dessa faktorer torde ha en stark korrelation till begreppen ms-form
och p-form som används här men det finns trots det en möjlighet att formbegrepp
utifrån dessa faktorer faktiskt kan ge ett annorlunda resultat än vad som här framkom.
Vidare är det också rimligt att studera andra fotbollsligor, andra sporter eller andra
tidsperioder. I denna studie har fotboll använts synonymt med Premier League-fotboll
vilket naturligtvis inte är fallet i verkligheten. Det är också rimligt att tänka sig fortsatt
forskning som i större utsträckning inriktas mot matchspel på så sätt att exempelvis
oddsen från de analyserade matcherna tas hänsyn till.
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Bilaga 1. Kvalitativ kategorisering
Tabell 1. Undersökta hemsidor i kvalitativ studie.

Kodnamn
webbadress
SB1
SB2
SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
SB9
SB10
SB11
SB12
SB13
SB14
SB15
SB16
SB17
SB18
SB19
SB20
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10
ST11
ST12
ST13
ST14
ST15
ST16
ST17
ST18
ST19
ST20
ST21
ST22

Webbadress
www.10bet.com
www.188bet.com
www.bet365.com
www.bet-at-home.com
www.betfair.com
www.betsafe.com
www.betsson.com
www.betway.com
www.bwin.com
www.expekt.com
www.interwetten.com
www.ladbrokes.com
www.paddypower.com
www.pinnaclesports.com
www.sbobet.com
www.sportingbet.com
www.stanjames.com
www.svenskaspel.se
www.unibet.com
www.willhill.com
www.bbc.co.uk
www.betstatz.com
www.bettingexpert.com
www.bettinggods.com
www.eurostats.co.uk
www.fantasyfootball.telegraph.co.uk
www.footballformguide.net
www.footballformlabs.com
www.footballwebpages.com
www.gambling.com
www.olbg.com
www.premierleague.com
www.secretbettingtips.com
www.sirc.org
www.soccerbase.com
www.soccerstats.com
www.sportsmole.co.uk
www.statto.com
www.twtd.co.uk
www.valuechecker.co.uk
www.valuefootballbetting.com
www.weekendfootball.co.uk

Typ av sida
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
spelbolag
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff
sökträff

Typ av redovisning
Kvantitativ
kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
exkluderad ur analysen
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvalitativ
Kvalitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvalitativ
Kvalitativ
Kvantitativ
Kvalitativ
exkluderad ur analysen
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
Kvantitativ
exkluderad ur analysen
exkluderad ur analysen
Kvantitativ
I

Tabell 2a. P-form: Formbedömning baseras på lagets poäng de senaste x matcherna.

Kortnamn
formtyp
P-Form

Antal matcher (x)
som beskrivningen
av formen grundas
på
Förekomst
2
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19

Antal
hemsidor
9

P-Form

3

SB1, SB16, ST5

3

P-Form

4

SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16

P-Form

5

ST5

P-Form

6

SB1, SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10,
SB11, SB15, SB16, SB19, ST5, ST7, ST9,
ST12, ST16, ST17, ST18, ST19, ST22

20

P-Form

7

SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST22

11

P-Form

8

SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST22

13

P-Form

9

ST5, ST22

P-Form

10

SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST18, ST22

P-Form

11

ST5, ST22

2

P-Form

12

ST5, ST22

2

P-Form

13

ST5, ST22

2

P-Form

14

ST5, ST22

2

P-Form

15

ST5, ST22

2

P-Form

>15

ST5, ST22

2

12
1

2
14

II

Tabell 2b. Ft-form: Formbedömning baseras på lagets placering i formtabell utifrån de
senaste x matcherna.

Kortnamn
formtyp
Ft-Form

Antal matcher (x)
som beskrivningen
av formen grundas
på
Förekomst
2
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5

Antal
hemsidor
10

Ft-Form
Ft-Form

3
4

ST5
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16

1
12

Ft-Form
Ft-Form

5
6

ST5
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST7, ST9, ST12, ST16,
ST17, ST18, ST19, ST22

1
18

Ft-Form
Ft-Form

7
8

2
13

Ft-Form
Ft-Form

9
10

Ft-Form
Ft-Form
Ft-Form
Ft-Form
Ft-Form
Ft-Form

11
12
13
14
15
>15

ST5, ST22
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST22
ST5, ST22
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST18, ST22
ST5, ST22
ST5, ST22
ST5, ST22
ST5, ST22
ST5, ST22
ST5, ST22

2
14
2
2
2
2
2
2

III

Tabell 2c. Ms-form: Formbedömning baseras på lagets målskillnad de senaste x
matcherna.

Kortnamn
formtyp*
MS-Form

Antal matcher (x)
som beskrivningen
av formen grundas
på
Förekomst
2
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19

Antal
hemsidor
9

MS-Form
MS-Form

3
4

SB1, SB16, ST5
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16

3
12

MS-Form
MS-Form

5
6

ST5
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB19, SB1, SB16, ST5, ST9, ST16,
ST18, ST19, ST22

1
17

MS-Form
MS-Form

7
8

ST5, ST22
2
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
13
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST22
MS-Form
9
ST5, ST22
2
MS-Form
10
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
14
SB15, SB19, ST5, ST9, ST16, ST18, ST22
MS-Form
11
ST5, ST22
2
MS-Form
12
ST5, ST22
2
MS-Form
13
ST5, ST22
2
MS-Form
14
ST5, ST22
2
MS-Form
15
ST5, ST22
2
MS-Form
>15
ST5, ST22
2
*Redovisningen av form kategoriseras i denna tabell endast om den totala målskillnaden redovisas. Alltså inte om
endast de enskilda resultaten redovisas för sig.

IV

Tabell 2d. R-form: Formbedömning baseras på lagets resultat de senaste x matcherna.

Kortnamn
formtyp**
R-Form
R-Form
R-Form
R-Form

R-Form
R-Form
R-Form
R-Form
R-Form

Antal matcher (x)
som beskrivningen
av formen grundas
på
3
4
5
6

Förekomst
SB18
SB18, ST9, ST16
SB18, ST2, ST9
SB2, SB3, SB4, SB8, SB9, SB10, SB11,
SB15, SB18, SB19, SB20, ST7, ST9, ST12,
ST17, ST16, ST18

Antal
hemsidor
1
3
3
17

7
SB18
8
SB18, ST9, ST16
9
SB18
10
SB18, ST9, ST16
upp till 20
SB7
**Inom denna formtyp redovisas i enstaka fall även matcher som inte ingår i Premier League.

1
3
1
3
1

V

Tabell 2e. Övriga formtyper: Formbedömning baseras på olika typer av matchhändelser
de senaste x matcherna.

Beskrivning
Form baserat på
gjorda mål

Antal matcher (x) som
beskrivningen av formen
grundas på
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

S-form

Form baserat på
skott

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

SM-form

Form baserat på
skott på mål

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

H-form

Form baserat på
hörnor

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

F-from

Form baserat på
frisparkar

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

GK-form

Form baserat på
gula kort

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

RK-form

Form baserat på
röda kort

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 50

ST5

1

Kortnamn
formtyp
M-from

Antal
Förekomst hemsidor
ST5
1

VI

Bilaga 2: Tabeller genomsnittspoäng
Tabell 1. Genomsnittspoäng senaste x matcherna (totalt) utifrån resultat i kommande
match.
Poäng Lag X
kommande

Absolut p-

Absolut p-

Absolut p-

Absolut p-

Absolut p-

form (2) tot. form (4) tot. form (6) tot. form (8) tot.

form (10)

match

tot.

0 (förlust)

,9481

,9416

,9291

,9301

,9308

1 (oavgjort)

,9751

,9844

,9792

,9767

,9804

2 (vinst)

1,0694

1,0707

1,0866

1,0882

1,0849

Total

1,0003

1,0008

1,0008

1,0012

1,0013

Tabell 2. Genomsnittspoäng de första x matcherna (totalt) på säsongen utifrån resultat i
kommande match.
Poäng Lag X

Snittpoäng

Snittpoäng

Snittpoäng

Snittpoäng

Snittpoäng

kommande

Match 1 till

Match 1 till

Match 1 till

Match 1 till

Match 1 till

match

2

4

6

8

10

0 (förlust)

,9258

0,9231

,9223

,9187

,9216

1 (oavgjort)

,9801

0,9721

,9758

,9776

,9705

2 (vinst)

1,0875

1,1017

1,0934

1,1025

1,0945

Total

1,0000

1,0025

1,0000

1,0025

,9990

Tabell 3. Genomsnittspoäng de näst senaste x matcherna (totalt) på säsongen utifrån
resultat i kommande match.
Poäng Lag X

Näst

Näst

Näst

Näst

Näst

kommande match

senaste 2

senaste 4

senaste 6

senaste 8

senaste 10

matcher

matcher

matcher

matcher

matcher

Noll poäng (förlust)

,9357

,9170

,9240

,9195

,9164

En poäng (oavgjort)

,9910

,9750

,9880

,9864

,9964

Två poäng (vinst)

1,0744

1,1043

1,0871

1,0908

1,0854

Total

1,0016

1,0019

1,0013

1,0006

,9998

VII

Tabell 4. Genomsnittspoäng senaste x hemmamatcherna utifrån resultat i kommande
hemmamatch.37
Hemmalagets poäng i

Absolut P-

Absolut P-

Absolut P-

kommande

form(2)

form(4)

form(6)

hemmamatch

Hemma

Hemma

Hemma

0 (förlust)

1,11

1,07

1,06

1 (oavgjort)

1,12

1,14

1,14

2 (vinst)

1,23

1,26

1,26

Total

1,17

1,18

1,17

Tabell 5. Genomsnittspoäng de första x hemmamatcherna på säsongen utifrån resultat i
kommande hemmamatch.
Hemmalagets poäng i

Snittpoäng

Snittpoäng

Snittpoäng

kommande

(H)match

(H)match 1-

(H)match

hemmamatch

1-2

4

1-6

0 (förlust)

1,01

1,01

1,04

1 (oavgjort)

1,06

1,09

1,12

2 (vinst)

1,23

1,25

1,25

Total

1,13

1,14

1,15

Tabell 6. Genomsnittspoäng de näst senaste x hemmamatcherna på säsongen utifrån
resultat i kommande hemmamatch.
Hemmalagets poäng i

Snittpoäng

Snittpoäng

kommande hemmamatch

näst

näst

senaste(H) 2

senaste(H) 4

0 (förlust)

1,04

1,00

1 (oavgjort)

1,07

1,09

2 (vinst)

1,29

1,26

Total

1,16

1,14

*De näst senaste 6 hemmamatcherna anses vara för få för att ge ett relevant resultat.
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Att genomsnittspoängen är högre för i samtliga utfall gällande de senaste spelade matcherna
i jämförelse med de först matcherna på säsongen beror på att totalgenomsnittet är lägre för
lagets första matcher på säsongen. Detta är ett resultat av att betydelsen av att fördelen av att
spela på hemmaplan verkar ha mindre betydelse i de första omgångarna på säsongen vilket
även framkommer när tabell 7 och 8 i denna bilaga jämförs.

VIII

Tabell 7. Genomsnittspoäng senaste x bortamatcherna utifrån resultat i kommande
bortamatch.38
Bortalagets poäng i

Absolut P-

Absolut P-

Absolut P-

kommande

form(2)

form(4)

form(6)

bortamatch

Borta

Borta

Borta

0 (förlust)

,77

,76

,78

1 (oavgjort)

,87

,85

,84

2 (Vinst)

,88

,90

,90

Total

,83

,82

,83

Tabell 8. Genomsnittspoäng de första x bortamatcherna på säsongen utifrån resultat i
kommande bortamatch.
Bortalagets poäng i
kommande

Snittpoäng

Snittpoäng

Snittpoäng

(B)match 1- (B)match 1- (B)match 1-

bortamatch

2

4

6

0 (förlust)

,80

,80

,80

1 (oavgjort)

,85

,84

,83

2 (Vinst)

,95

,95

,93

Total

,86

,86

,84

Tabell 9. Genomsnittspoäng de näst senaste x hemmamatcherna på säsongen utifrån
resultat i kommande hemmamatch.
Bortalagets poäng i

Snittpoäng

Snittpoäng

kommande

näst

näst

bortamatch

senaste (B) senaste (B)
2

4

0 (förlust)

,73

,80

1 (oavgjort)

,79

,84

2 (Vinst)

,92

,95

Total

,80

,85

*De näst senaste 6 hemmamatcherna anses vara för få för att ge ett relevant resultat.
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Se not 37.

IX

