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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks dels om ett bättre resultat än förväntat de senaste matcherna har en 

positiv effekt på resultatet i den kommande matchen och dels undersöka om antalet spelade 

matcher senaste tio dagarna har en negativ eller positiv effekt på resultatet i den kommande 

matchen. Frågeställningen besvaras inom ramen för en ordinal logistisk regressionsmodell 

med data från resultat från åtta Premier League-säsonger, totalt 3040 matcher. Inget stöd på 

nivån 5 % erhölls för att ett bättre resultat än förväntat de senaste matcherna har en positiv 

effekt på resultatet i den kommande matchen. Dock erhölls stöd på 5 % signifikansnivå att 

antalet spelade matcher senaste tio dagarna har en positiv effekt på sannolikheten att vinna 

kommande match. 

 

Nyckelord: Stefani, ordinal logistisk regression, Premier League, form 
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1 Inledning 
 

I dagens idrott nämns ofta uttrycket ”momentum”, som skulle kunna definieras som att ett lag 

har en god form där man vunnit flera matcher i rad. I fotboll är detta ett vedertaget uttryck 

som diverse experter och journalister refererar till när de vill ge uttryck för att ett lag presterar 

väldigt bra och därmed också förväntas göra en bra prestation kommande match. Men är den 

här typen av form ”sann” eller är den bara en återspegling av förväntat resultat givet lagets 

långsiktiga kapacitet. Det vill säga, borde resultaten blivit så trots att laget har haft en rad 

goda resultat inom den närmsta tiden eller har detta ”momentum” gett laget förbättrade 

resultat? Genom att betrakta en lista av resultat kan man lätt se om ett lag presterat bra under 

en viss period genom att vinna många matcher utan att förlora några, och Premier Leagues 

hemsida m.fl. redovisar lagets senaste resultat över ett visst intervall av matcher, till exempel 

tre och fem matcher. Men kommer de senaste prestationerna att påverka kommande matchens 

resultat så att resultatet överstiger det som var förväntat.  

Just form som en faktor för ett bättre förväntat resultat i nästa match är aktuellt då vi det 

senaste året bevittnat en av de största skrällarna i modern fotbollshistoria, då laget Leicester 

City lyckades att gå från att vara ett bottenlag i Premier League 2014/2015 till att vinna ligan 

2015/2016 utan märkvärdiga förändringar mellan säsongerna, vilket om teorin om att form 

som en faktor till ytterligare framgångar stämmer, skulle kunna varit en stor anledning till att 

de lyckades så bra. Det vill säga att laget fick en bra start tidigt på säsongen och senare kunde 

arbeta vidare med den goda trenden de inledningsvis byggt upp.  

När man i normala fall diskuterar lags form pratar man om prestationerna laget åstadkommit 

de senaste matcherna. Om ett lag vunnit sina fem senaste matcher brukar man prata om att 

laget har en väldigt bra form och därför bör vinna kommande match. “The rule of three” är ett 

koncept som stödjer teorin om att individers uppfattning kring lag och deras prestationer 

baseras på en trend vid tre matcher tillbaka. Det vill säga, att just antalet tre matcher spelar 

stor roll för den allmänna uppfattningen för lagets möjlighet att vinna kommande match 

(Carlson, Shu, 2007). Men är det verkligen så att laget kommer prestera bättre nästa match 

eller är detta bara en myt eller en orealistisk förväntan om hur laget ska prestera. Laget må 

kanske vinna med 1-0 även den matchen, men är detta på grund av ”formen” laget har i 

dagsläget eller beror det helt enkelt på andra variabler som faktiskt sedan tidigare visar att 
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lagets förväntade vinst vore 1-0? Det vill säga att lagets resultat alltid matchar dess kapacitet 

på längre sikt. Om så var fallet kanske Leicester hade en högre kapacitet än många antog.  

Uppfattningen att form eller momentum är en stor faktor för att försöka prediktera framtida 

utfall kan kopplas till så skilda ämnen som trender i finansmarknaden (Kahneman, Ripe, 

1998). Just den psykologiska aspekten av människors prestationer inom sport är något som 

diskuterats flitigt bland allt från forskare inom psykologi till sportjournalister med en 

övervägande del som drar slutsatsen om att momentum har en effekt på nästa prestation. 

Empiriska undersökningar har dock misslyckats att bevisa denna teori. Ett exempel ges nedan. 

Tidigare studier inom området har främst handlat om den psykologiska aspekten vid 

benämningen ”hot hand fallacy” som baseras på Amos Tversky, Thomas Gilovich, Robert 

Vallone och Amos Tverksy’s studie från 1985, där sporten det handlade om var basket och 

den amerikanska ligan NBA. Teorin var baserad på att spelare skulle lyckas med att sätta ett 

skott i korgen med större sannolikhet om samma spelare vid tidigare skott lyckats till skillnad 

från om denna misslyckats. I studien fann man dock inget resultat för att så vore fallet 

(Gilovich, Vallone & Tversky, 1985).  

Denna studie har under senare år försökts att återskapas och modifieras för att kunna bekräfta 

eller ge en annan slutsats än vad den första studien kom fram till. Där det framgått av en 

studie där man inkluderade kvalitén på lagen som möttes att det faktiskt fanns någon typ av 

effekt av prestationerna under de 3 samt 5 senaste matcherna för ett NBA-lag (Arkes, 

Martinez, 2011). En av flera studier som gjordes handlade även om den engelska fotbollsligan 

Premier League och dess ”hot hand fallacy” eller momentumeffekt, där man varken kunde 

bekräfta eller förneka idén om momentumeffekten som ett bestående fenomen som är en 

faktor till det faktiska resultatet (Parsons, Rhode, 2013).  

Det finns många sätt att mäta form, och studierna ovan har varit en grund för hur konceptet 

form betraktats tidigare av forskare i olika sporter. Trots att tidigare studier främst riktat sig 

mot amerikanska sporter fanns det mycket applicerbart material som stöd och inspiration för 

uppsatsen. Vi har valt att försöka utveckla konceptet form och göra vår undersökning utifrån 

egna resonemang kring form och hur den påverkas av faktorer som identifierats med 

utgångspunkt i målskillnad.  
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1.1 Syfte 

Dels föreslå en definition av begreppet form och undersöka om formen så som den definieras 

i uppsatsen har en positiv effekt på lagets prestation i kommande match. Dels undersöka om 

ett stort antal spelade matcher den senaste 10-dagarsperioden kan vara formdrivande i den 

meningen att ett lag som har haft ett tätt spelschema inför den kommande matchen presterar 

bättre än förväntat sett till lagets prestationer under innevarande säsong fram till den aktuella 

matchen, alternativt att ett stort antal spelade matcher den senaste 10-dagarsperioden har en 

negativ effekt.  

1.2 Frågeställning 

Följande frågeställningar valdes. 

- Undersöka om ett bättre resultat än förväntat de senaste matcherna har en positiv 

effekt på resultatet i den kommande matchen. 

- Undersöka om antalet spelade matcher senaste tio dagarna har en negativ eller positiv 

effekt på resultatet i den kommande matchen.  

1.3 Avgränsningar 

Då Premier League är en väldigt balanserad liga med många lag, och alla lag har god 

ekonomi, fina planer och bra faciliteter är förutsättningarna för samtliga lag goda att kunna 

prestera bra vilket gjorde att valet föll på Premier League som vald liga för den här 

undersökningen. Även om vissa lag besitter större och mer moderna faciliteter än andra 

ansågs Premier League vara en relativt välbalanserad liga med avseende på ekonomi, 

spelarmaterial, publikstöd, träningsfaciliteter (Gregory, Arnold, Mullen, 2015). Ligan anses 

dessutom vara den fotbollsliga i världen som är populärast med avseende på intresse och 

tittarsiffror (Ebner, 2013).   

Då studien handlar om att redogöra för hur väl form påverkar det förväntade resultatet valdes 

det inledningsvis hur stort datamaterial som skulle användas till stöd för studien. Här 

samlades en kvantitativ datamängd in från Premier League in och begränsningen blev att 

resultat för totalt åtta säsonger samlades in. De senaste åtta fullständigt dokumenterade 

säsongerna användes, säsong 2008/2009 till säsong 2015/2016 användes. Steg två blev att 

avgöra vilka variabler som skulle användas för att förklara modellen. Då frågeställningen 
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riktade sig mot lagens form och en tidsaspekt, valdes det att inkluderas en variabel om hur 

många matcher lagen spelat senaste tiden.  

En del i avgränsningarna blir hur mycket man ska gå in på varje individuellt lag då vid endast 

insamling av resultat ingen hänsyn tas för hur väl individer i de olika lagen presterar och vilka 

av dessa som är tillgängliga i given match, osv. Med andra ord togs ingen hänsyn till vilka 

spelare som var frånvarande för variabeln antal frånvarande spelare utan endast kvantiteten 

spelare som ej var tillgängliga för match vid tillfället för matchen. Valet att inte gå in på 

individnivå gjordes av skäl till den potentiellt stora datainsamlingen som skulle krävas och 

den tidsbegränsning studien gjordes under. Då denna del exkluderades lades istället fokus på 

ett lags prestation och tidigare resultat som uppnåtts. 
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2 Bakgrund 

2.1 Psykologiska aspekten av god eller dålig prestation/form 

Enligt Jim Taylor så har våra känslor en stor påverkan i vad för resultat vi uppnår när det 

gäller idrott. Känslorna styr hur vi presterar. Om känslan att man känner sig misslyckad, 

frustrerad eller ilsken över hur man själv eller sitt lag presterat kan det ge långsiktiga effekter 

för hur man som individ presterar och därmed också hur man som lag presterar. De negativa 

tankarna och känslorna man får kring prestationer skadar både mentalt och fysiskt. När man 

har en känsla av misslyckande och ilska är det lätt att man blir mer spänd och därmed inte 

lyckas att få kroppen att fungera lika väl som den hade gjort vid en sinnesstämning där man 

mår bra och känner sig lyckad. Man tappar helt enkelt enklare koncentrationen och skärpan. 

Den här dåliga känslan kan också i sin tur leda till att man tappar sitt grundläggande 

självförtroende och målinriktningen som krävs. När man då befinner sig i en situation där det 

varit dåliga resultat menar Jim Taylor även att det är svårt att faktiskt fokusera på de saker 

som i sin tur skulle kunna hjälpa till att prestera bättre, det vill säga, de dåliga känslorna väljer 

att ta över och fokus hos individen faller på dessa istället. Negativa känslor och tankar i sin tur 

kan framkalla dåliga beslut, misstag och saker som kommer att försämra både individen samt 

lagets prestation. Dessa känslor kan komma från små misstag om ett lag under senaste tiden 

gjort ett par dåliga resultat vilket gör det lätt att man hamnar i en psykologiskt svår situation 

(Taylor, 2010). 

Att spelare med god trend skulle prestera bättre respektive att dåliga prestationer skulle leda 

till sämre resultat har det genomförts flertalet studier på med olika slutsatser. Från ett 

datamaterial under en längre tidsperiod visades det att NBA-lag med goda trender fick en 

effekt på framtida resultat utifrån de tidigare prestationerna (Waggoner, Wines, Soebbing, 

Seifried, Martinez, 2014). Flera studier har även visat på motsatsen och nekat till effekten av 

en “hot hand” (Parsons et al. 2013). Att dåliga resultat alltid skulle leda till en dålig form 

finns det studier som nekar till och menar att, när man presterat dåligt så får individen och 

laget en motivationshöjare till att prestera bättre vid nästa tillfälle, det visades bland annat på 

att lag som låg efter i halvtid skulle gå ut och göra fler poäng i andra halvlek (Berger, Pope, 

2011). 
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2.2 Premier League 

2.2.1 Ligastruktur och matcher för lag i Premier League  

Premier League är den högsta divisionen i engelsk fotboll. Utifrån Uefas bestämmelser om 

poängsystem och koefficient kalkylering var Engelska Premier League 2017 rankad som den 

tredje bästa ligan efter spanska La Liga och tyska Bundesliga (För mer info om hur 

koefficienterna beräknas se uefa.com). Ligan består av 20 lag där alla lag möter alla andra lag, 

en match på hemmaplan samt en match på bortaplan, vilket spelschemat bestämt innan 

säsongen startade. Ligan pågår i regel från mitten av augusti till slutet av maj, där varje lag 

ska spela samtliga matcher, vilka uppgår till 38 stycken per lag. Alltså består en Premier 

League säsong av totalt 380 matcher. Om ett lag placerar sig på plats 18-20 så degraderas 

laget till Championship vilket är den näst högsta ligan och byts där ut mot de som placerat sig 

etta, två samt de som vinner ett kvalspel mellan lag placerade 3-6 i Championship. Utöver de 

matcher lagen ska spela i Premier League tillkommer andra turneringar som lagen skall delta 

i, för lag i Premier League är dessa FA-cupen, Engelska Ligacupen, Community Shield och 

potentiellt Europa League samt Champions League baserat på lagets resultat i Premier League 

samt FA-cupen och Ligacupen föregående år (Premierleague, 2017). 

2.2.2 Matchstruktur  

Varje match i engelska Premier League spelas på en plan där ett lag står som värdlag och ett 

lag gästar. På planen startar båda lagen med elva spelare vardera där en är målvakt och tio är 

utespelare. På bänken får båda lagen ha tillgång till sju spelare som under matchens gång kan 

ersätta någon av de andra spelarna på planen. Tillsammans för att genomföra matchen finns 

fyra domare som ansvarar för att avgöra om reglerna för spelet följs. En domare har 

huvudansvar för matchen och har som hjälp med sig två linjedomare samt en fjärdedomare, 

som även kan agera ersättare ifall huvuddomaren blir skadad. Matchen spelas på bestämda 

klockslag om inte förhinder gör att matchen blir uppskjuten eller behöver flyttas. En pågående 

match spelas i två halvor där båda är 45 minuter rullande tid, i slutet av båda halvlekarna 

adderas en tid bestämd av domarna baserat på hur väl spelet har flutit på under matchens 

gång. Respektive lag har tillgång till att göra tre byten när de så önskar under matchens gång. 

Vid slutsignal tilldelas det lag som gjort flest mål tre poäng och om båda gjort lika många mål 

får vardera lag en poäng (Premierleague, 2017). 
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3 Metod 

3.1 Data 

I studien så har materialet samlats in genom att plocka fram resultat från säsongerna 

2008/2009 till och med 2015/2016 av engelska Premier League, totalt åtta säsonger. Detta gav 

3040 observationer, då varje säsong har 380 matcher. Data har hämtats från internet där 

hemsidan (Oddsportal, 2017) använts för att finna matchodds för de valda säsongerna, då 

denna hade sparat historiska odds för alla utvalda matcher. Oddsen baserades på det 

genomsnittliga oddset för utvalda spelbolag, vilka varierade för varje säsong. Vid första 

säsongen baserades oddset på 7 olika spelbolag för att sedan baseras på 14 olika spelbolags 

odds säsongen 15/16. Antalet bolag oddsen baserades på varierar från säsong till säsong, från 

7 till alla 14 bolag. Dessa redovisas i listan nedan. 

 10Bet.com 

 18Bet.com 

 1XBet.com 

 5Dimes.eu 

 Bet-at-home.com 

 Bet365.com 

 Betrally.com 

 Bwin.com 

 Marathonbet.com 

 Pinnacle.com 

 Tempobet450.com 

 Tonybet.com 

 Sekabet.com 

 Unibet.com 

För att ta fram historiska resultat, antal frånvarande spelare samt antal matcher senaste tio 

dagarna har football-lineups.com använts. Denna sida redovisade antal frånvarande spelare 

för båda lagen, och visade vilka anledningarna var till att spelarna var frånvarande vid 

bestämd match. De redovisade även lagens tidigare matcher med datum och utifrån detta har 

vi kunnat avgöra hur många matcher varje lag spelat under de senaste tio dagarna. Allt 

material har förts över till ett Excel-dokument. Data för antal mål i de aktuella matcherna har 
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hämtats från sidor som tillhandahåller fotbollsresultat för de inkluderade matcherna i 

datamaterialet för denna undersökning. 

3.2 Variabler 

De variabler som använts har varit av två olika typer: tillhandahållna och konstruerade. De 

konstruerade variablerna är sådana som har genererats utifrån de tillhandahållna variablerna. 

Under nedanstående rubriker beskrivs närmare metoden för insamling alternativt generering 

av respektive variabel.  

 

3.2.1 Responsvariabel  

Den variabel som valts ut som responsvariabel utifrån frågeställningen är resultat. I 

datamaterialet får varje observation för variabeln resultat (Y) värdet ett om den aktuella 

matchen slutat med vinst för bortalaget, två om den slutat med oavgjort och tre om matchen 

vanns av hemmalaget. Denna variabel definieras således: 

 

 𝑌 =   {

   1 𝑓ö𝑟 𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
2 𝑓ö𝑟 𝑜𝑎𝑣𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡

       3 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
 

 

Definition av hemmavinst, oavgjort respektive bortavinst är enligt formen: 

 

* Bortavinst om antal mål för bortalaget>antal mål för hemmalaget 

* Oavgjort om antal mål för bortalaget=antal mål för hemmalaget 

* Hemmavinst om antal mål för hemmalaget>antal mål för bortalaget 

 

Ur hemmalagets perspektiv innebär en hemmavinst det bästa utfallet, oavgjort det näst bästa 

samt bortavinst det sämsta. Variabeln kan således betraktas som ordinal.  

 

3.2.2 Predikterad målskillnad (FMS) 

Denna variabel, här redovisad med beteckningen w beskriver målskillnaden i en match mellan 

hemmalag i och bortalag j. Betrakta modellen 
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𝑤 = ℎ + 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 + 𝑒 

där h är parametern hemmafördel, denna är beräknad på samtliga matcher spelade innan den 

givna matchen; ri är hemmalagets rank, det vill säga förväntade målskillnad i en match mot ett 

referenslag på en hypotetisk neutral plan; och rj är bortalagets rank, det vill säga förväntade 

målskillnad mot samma referenslag på en hypotetisk neutral plan. Slumptermen e har 

väntevärde noll och standardavvikelse σ. Modell ovan skattas enligt minstakvadratmetoden, 

se Bilaga 1 för detaljer.  

 

�̂� = ℎ̂ + 𝑟�̂� − 𝑟�̂� 

Detta blir vår variabel predikterad målskillnad.  

 

Ett bestämt referenslag har för enkelhetens skull inte valts, utan modellen använder olika 

referenslag varje säsong. Detta påverkar ej resultatet eller funktioner baserade på denna 

variabel. Formeln ovan säger med andra ord att den förväntade målskillnaden i en given 

match är hemmafördelen adderad med hemmalagets rank, subtraherat med bortalagets rank. 

Resultatet av formeln är den förväntade målskillnaden för hemmalaget. Det vill säga ett 

positivt tal innebär att hemmalaget förväntas vinna matchen, en nolla att matchen förväntas 

bli oavgjord och ett negativt tal innebär att bortalaget förväntas vinna. (se Bilaga 1) 

Förkortningen FMS har använts för denna variabel i uppsatsens senare avsnitt. 

 

3.2.3 Form (formh1, formh2, formh3, formb1, formb2, formb3)  

Formvariabeln är beroende av lagens tidigare spelade matcher innan den givna matchen. 

Värdet på denna variabel beräknas genom en funktion av hur ett lag har presterat jämfört med 

hur de förväntades prestera. För både hemmalaget och bortalaget har ett värde på lagens form 

deras respektive tre senaste matcher tagits fram. Beteckningen formh3 visar till exempel 

hemmalaget i den givna matchens formkoefficient tre matcher tillbaka utifrån modellen.  

Formen baseras på det tidigare resultatet i matcherna. Nedan kommer ett exempel hur 

formvariabeln beräknas. Utdrag från datamaterial. 

 

Säsong: 08/09 

Omgång: 14 

Hemmalag: Chelsea 
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Bortalag: Newcastle 

Hemmamål: 0 

Bortamål: 0 

Målskillnad: 0 

 

formh1 baseras enbart på hemmalagets senaste match där en variabel beräknats utifrån det 

tidigare resultatet givet ett förväntat resultat. formb1 baseras enbart på bortalagets senaste 

match där en variabel beräknats utifrån det tidigare resultatet givet ett förväntat resultat.  

Senaste matchen för Chelsea (formh1): 

 

Omgång: 13 

Hemmalag: West Brom 

Bortalag: Chelsea 

Hemmamål: 0 

Bortamål: 3 

Målskillnad: -3 

 

Denna match hade den predikterade målskillnaden -2.878 (se Bilaga 1). Skillnaden mellan 

den faktiska målskillnaden och den predikterade målskillnaden blir då -0.121. Hemmalaget 

släppte därmed in 0.121 mål fler än vad som förväntades.  

Eftersom vi använder matchen Chelsea-Newcastle som exempel används värdet ovan som 

formh1 för att beskriva Chelsea’s form när de möter Newcastle i matchen efter de mött West 

Brom. Variabeln formh1 antar därmed värdet 0.121. Samma tillvägagångssätt används för 

samtliga formvariabler men baseras på olika matcher. formh2 för den andra matchen tillbaka i 

tiden för hemmalaget, formb2 den andra matchen tillbaka i tiden för bortalaget osv. 

 

3.2.4 Frånvarande spelare (asfh,  asfb) 

Frånvarande spelare beskriver antalet spelare för hemma- och bortalag som är frånvarande 

den givna matchen. Det antas att resultatet i matchen påverkas av om ett lag har flera 

tongivande spelare skadade eller avstängda (Hägglund et al, 2013). Denna variabel är med 

som kontroll och kan möjligtvis vara inräknad som information i oddsvariabeln.  

Beteckningarna asfh och asfb har använts som förkortningar för denna variabel i senare 

avsnitt. 
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3.2.5 Antal matcher senaste tio dagar (ams10h, ams10b ) 

Ett lags antal matcher de spelat de senaste tio dagarna antas ha en positiv eller negativ effekt 

på hur laget kommer prestera i en kommande match. Här önskar vi se en effekt som kan 

påvisa om lag blir trötta av att spela många matcher på kort tid, blir ”ringrostiga” om de inte 

spelat match på länge eller om de kan spela sig i form, det vill säga. prestera bättre om de är 

inne i en period med många matcher.  

Beteckningarna ams10h och ams10b använts som en förkortning för dessa variabler. 

 

3.2.6 Odds (oddsh, oddso, oddsb)  

Odds för hemmavinst, oavgjort och bortavinst har använts som justering för faktorer som inte 

tagits med i modellen. Anledningen är att odds innehåller mycket information som kan 

påverka resultatet i en match baserat på att spelbolagen använder en stor mängd information 

om lagen och förutsättningarna inför en match när de sätter oddsen för den matchen.  

Nedan redovisas ett exempel på odds. Utdrag från datamaterial.  

 

Säsong: 08/09 

Omgång: 14 

Hemmalag: Chelsea 

Bortalag: Newcastle 

Resultat: 0-0 (oavgjort) 

Odds för hemmavinst: 1.25 

Odds för oavgjort: 5.62 

Odds för bortavinst: 15.73 

 

Oddsen utsatta för de olika resultaten är baserade på bolagens olika sannolikheten av att 

händelserna ska äga rum. Ett lågt odds motsvarar en hög sannolikhet att något ska inträffa. 

Om värdet antar 1.01 anser bolaget att det med hög sannolikhet att utfallet ska inträffa. Ett 

högt odds motsvarar då en låg sannolikhet att något ska inträffa. I beräkningar av 

sannolikheterna för olika händelser använder spelbolagen sig troligtvis av information vi ej 

kan ta del av i denna undersökning. Men i oddsen finns det mängder med information om hur 
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lagen Chelsea och Newcastle ska prestera i matchen mot varandra och utifrån denna 

information sätter bolagen odds som ska representera en sannolikhet. 

Oddsh, oddso och oddsb används som förkortningar för dessa variabler med avseende på odds 

för hemmavinst, oavgjort och bortavinst. 
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3.3 Deskriptiv statistik 

I stycket nedan redovisas en tabell med deskriptiv statistik över hur datamaterialet ser ut. Alla 

matcher i datamaterialet under säsongerna 2007/2008 till 2015/2016 är med i den deskriptiva 

statistiken.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över datamaterialet för säsongerna 2007/2008 till 2015/2016 

Variabel Observatio

ner 

Medelvärde/frekv

ens 

Standardavvike

lse 

Minimu

m- 

Maximu

m- 

Resultat 

Hemmavinst 1391 45,76 (%) - 0,00 1,00 

Oavgjort 784 25,79 (%) - 0,00 1,00 

Bortavinst 865 28,45 (%) - 0,00 1,00 

Mål 

Totalt antal 

hemmamål 

4716 1,551316 1,311602 0,00 9,00 

Totalt antal 

bortamål 

3522 1,158553 1,144622 0,00 6,00 

Målskillnad 

hemmalag 

- 0,3927632 1,788509 -6,00 8,00 

Predikterad 

målskillnad 

2880 0,3431945 1,197628 -6,6875 10,61403 

Antal frånvarande 

Hemmalag 9155 3,011513 2,156481 0,00 13,00 

Bortalag 9351 3,075987 2,181124 0,00 13,00 

Matcher senaste 10 dagarna 

Hemmalag 4078 1,341447 0,7729334 0,00 4,00 

Bortalag 4058 1,33465 0,7788053 0,00 3,00 

Matchodds 

Hemmavinst 3040 2,694898 1,68301 1,08 14,76 

Oavgjort 3040 3,936115 1,023091 2,23 11,38 

Bortavinst 3040 4,867141 3,814938 1,19 26,73 
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3.4 Ordinal logistisk regression 

En ordinal logistisk modell (även kallad ordinal logistisk regression) är en generalisering av 

logistisk regression. Modellen behandlar fall där responsvariabeln representerar fler än två 

kategorier på en ordinalskalenivå, det vill säga där de möjliga värdena en variabel kan 

klassificeras med till exempel formen ”dåligt”, ”medelgod” och ”bra”. I denna uppsats är 

responsvariabeln ”resultat”, med tre utfall: hemmavinst, oavgjort eller bortavinst i varje 

enskild match. Kopplingen till ordinalskalan blir då på följande sätt: ur hemmalagets 

perspektiv rankas de tre möjliga resultaten som olika bra för laget. Hemmavinst rankas 

högst(“bra”), sedan oavgjort(“medelgod”), och bortavinst rankas lägst(“dåligt”). För 

bortalaget blir därmed bortavinst det bästa resultatet, oavgjort lite sämre och hemmavinst 

lägst rankat.  

De förklarande variablerna är de som genererats (predikterad målskillnad, formvariabel) samt 

de från befintliga data som hämtats (Frånvarande spelare, antal matcher senaste tio dagar). 

Som en komplettering används odds för hemmavinst, oavgjort och bortavinst.  

 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐, … , 𝜷𝟏𝟒 är parametrar. Den beroende variabeln Y och de förklarande variablerna 

𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝟏𝟒 definieras nedan.  

Y Resultat  

X1 Predikterad målskillnad  

X2/3/4 Hemmalagets form  

X5/6/7 Bortalagets form  

X8/9 Frånvarande spelare 

hemma/bortalag 

 

X10/11 Antal matcher senaste tio dagar 

hemma/bortalag 

 

X12/13/14 Odds för 

hemmavinst/oavgjort/bortavinst 

 

 

där  =   {

   1 𝑓ö𝑟 𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
2 𝑓ö𝑟 𝑜𝑎𝑣𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡

       3 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
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Den ordinala logistiska regressionen där logaritmerade kumulativa oddset modelleras som en 

linjär funktion av de förklarande variablerna kan skrivas som: 

 

ln (
𝑃(𝑌 ≤ 𝑖)

1 − 𝑃(𝑌 ≤ 𝑖)
) = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 

 

där 𝑃(𝑌 ≤ 𝑖) visar sannolikheten att resultatet (Y) tillhör kategori 𝑖 eller lägre (𝑖 = 1, 2, 3). 

Koefficienten 𝛽𝑗 är densamma för alla tre möjliga resultat. 𝑋𝑗 är en förklarande variabel (𝑗 =

1, … , 𝑘). Det som skiljer sig är skärningspunkten/interceptet 𝛼𝑖. Modellen innebär ett 

antagande om proportionella odds (Olsson, 2002) och detta antagande testas med Brants test 

som finns implementerat i Stata (Liu 2009). 

Från modellen ovan kan vi skapa uttryck för sannolikheten för ett visst utfall (hemmavinst, 

oavgjort eller bortavinst) i en match. Sätter vi 𝑖 = 1 och antilogaritmerar båda leden får vi  

 

𝑃(𝑌 ≤ 1)

1 − 𝑃(𝑌 ≤ 1)
= 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 

 

𝑃(𝑌 ≤ 1) = (1 − 𝑃(𝑌 ≤ 1)) 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 

 

𝑃(𝑌 ≤ 1) = 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 − 𝑃(𝑌 ≤ 1) 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 

 

𝑃(𝑌 ≤ 1)(1 + 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 

 

𝑃(𝑌 ≤ 1) =
𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘

1 + 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘
=

1

1 + 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘
 

 

På samma sätt kan vi visa att  

 

𝑃(𝑌 ≤ 2) =
1

1 + 𝑒𝛼2+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘
 

 

och  

 

𝑃(𝑌 ≤ 3) = 1 
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För att applicera detta på de bestämda värdena som variabeln Y kan anta får vi följande 

sannolikheter: 

 

𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽14𝑥14
 

 

𝑃(𝑌 = 2) = 𝑃(𝑌 ≤ 2) − 𝑃(𝑌 = 1) =
1

1 + 𝑒𝛼2+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽14𝑥14
−

1

1 + 𝑒𝛼1+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽14𝑥14
 

 

𝑃(𝑌 = 3) = 1 − 𝑃(𝑌 ≤ 2) = 1 −
1

1 + 𝑒𝛼2+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽14𝑥14
 

 

 

Modellens parametrar skattas med maximum likelihood metoden (Olsson, 2002). 
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4 Resultat 
 

Resultaten för regressioner gjorda i studien redovisas i tabellerna nedan. Tolkningar för 

resultaten redovisas under tabellerna. 

 

Tabell 2. Ordinal logistisk regression. Beroende variabel: resultatet 

Variabel Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) 

formh1 -0,0006448 

(0,0265123) 

  -0,0133685 

(0,027078) 

formh2 0,0318724 

(0,0265814) 

  0,0264467 

(0,0268223) 

formh3 0,0033128 

(0,0273057) 

  -0,0036452 

(0,0276244) 

formb1 -0,0353873 

(0,0272376) 

  -0,028797 

(0,0274691) 

formb2 0,0041677 

(0,0270626) 

  0,0109075 

(0,0272827) 

formb3 -0,0154384 

(0,0264995) 

  -0,0184618 

(0,0267253) 

ams10h 0,1665891* 

(0,0704092) 

0,2277053*** 

(0,0574214) 

0,413769*** 

(0,0544669) 

0,1221775 

(0,0710221) 

ams10b -0,1953213** 

(0,0695872) 

-0,2688702*** 

(0,0562009) 

-0,4034491*** 

(0,0532662) 

-0,1361027 

(0,0705134) 

FMS 0,7910167*** 

(0,0513552) 

0,470386*** 

(0,0342188) 

 0,1510143 

(0,0976032) 

asfh -0,009079 

(0,0208302) 

  -0,0251522 

(0,0211635) 

asfb -0,0078775 

(0,020914) 

  -0,0147154 

(0,0210997) 

oddsh    0,3753697*** 

(0,0514264) 

oddso    0,3275108*** 

(0,0689493) 
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Tabell 3 – Ordinal logistisk regression, tester 

 

Chi2-test och p-

värde 

Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) 

(a) Alla formh 

variabler = 0 

1,45 

(0,6930) 

  1,23 

(0,7449) 

(b) Alla formb 

variabler = 0 

2,09 

(0,5530) 

  1,77 

(0,6216) 

(c) ams10h, ams10b 

= 0 

9,50 

(0,0087) 

25,27 

(0,0000) 

73,12 

(0,0000) 

4,68 

(0,0962) 

(d) asfh, asfb = 0 0,47 

(0,7913) 

  2,58 

(0,2746) 

Antal observationer 2008 2880 3040 2008 

R2 0,0761 0,0457 0,0116 0,0900 

I Tabell 2 ges parameterskattningar och inom parentes standardfelen för de olika parameterskattningarna för 

respektive modell.  Koefficienterna inom del 1 av tabellen är signifikanta vid *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001. 

Tabell 3 ger chi2-test med p-värdet inom parentes.  

 

I modell (1) där vi valt att inkludera samtliga variabler förutom de för odds, som i det här 

fallet är oddso (för oavgjort) samt oddsh (odds för hemmavinst). Oddsb är inte med i någon 

modell då detta skulle skapa perfekt multikollinearitet.  

Vid modell (1) finner vi att parameterskattningarna för variablerna ams10h samt ams10b båda 

blir signifikanta fast vid olika signifikansnivåer. ams10h på den svagaste nivån 5% medan 

ams10b får signifikans vid nivån för 1%. Av skattningarna kan vi även utläsa att för varje 

extra match inom loppet av de tio senaste dagarna hemmalaget spelat så ökar sannolikheten 

för hemmavinst. Samma fördel gäller även för en bortavinst när bortalaget spelat fler matcher 

de senaste tio dagarna. Man kan tolka skattningarna som att de positiva koefficienterna stärker 

sannolikheten för hemmavinst och de negativa koefficienter stärker sannolikheten för 

bortavinst. Den starkaste variabeln i modell (1) blir FMS, vilket även är rimligt då denna 

variabel ska återspegla lagens inbördes styrka på längre sikt. De övriga variablernas 

parameterskattningar finner vi ingen signifikans för genom den ordinala logistiska 

regressionen. Chi2-testen i Tabell 3 för modell (1) redovisar att vi ej kan förkasta 

nollhypotesen att alla parametrar framför variabeln är lika med noll för samtliga variabler 

förutom (c): ams10h och ams10b där vi kan göra det.  
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Vid modell (2) exkluderades de variabler vars parameterskattningar vi inte fann signifikans 

för i modell (1), för att på så vis kunna se skillnader i koefficienter och signifikansnivåer med 

avseende på de variabler som nu tagits bort. När dessa exkluderades fann vi samtliga 

återstående variabler FMS, ams10h, ams10b signifikanta vid den starkaste nivån 0,1%. Även 

här fast med starkare signifikans än modell (1) kan vi förkasta nollhypotesen vid chi2-test för 

vid (c) om att ams10h samt ams10b vore lika med noll. Vi ser precis som i modell (1) att 

antalet matcher spelade för hemmalaget har en effekt för vad resultatet i matchen skulle bli. 

Även här en positiv effekt av fler spelade matcher för hemmalaget. Dessutom gavs precis som 

tidigare en negativ effekt av att bortalaget spelat fler matcher de tio senaste dagarna.  

Vid modell (3) valde vi att även exkludera vår predikterade målskillnads variabel FMS, detta 

gjorde att koefficienterna för kvarvarande variabler (ams10h och ams10b) i modellen fick 

större effekt på responsvariabeln. Det vill säga, den positiva koefficienten framför ams10h 

blev större och den negativa framför ams10b blir mindre. Dessa parameterskattningar är 

fortfarande signifikanta på den starkaste nivån och chi2-test gör att vi kan förkasta 

nollhypotesen att alla parametrar framför variabeln är lika med noll. Här framstår vikten av att 

kontrollera för prediktorn FMS för att kunna skatta den kausala effekten av ams10h och 

ams10b på matchutfallet. Denna effekt har göra med att bättre lag tenderar till att gå längre i 

turneringar och kvalificera sig till fler tävlingar och därmed spelar fler matcher än andra lag 

med lägre kapacitet på längre sikt. Då påvisar alltså resultatet i modell (3) delvis att bättre lag 

spelar fler matcher. 

Vid modell (4) valdes även oddsen att adderas till den fullständiga modellen med alla 

variabler för att på så vis kunna se ifall oddsen har information för att neutralisera de övriga 

variablerna. Vilket vi nu ser stor del av, oddsen gör att övriga variabler tappar 

förklaringsförmåga. Nu är endast parameterskattningarna framför oddsh samt oddso som 

signifikanta på den starkaste nivån 0,1% och vi får nu även en förändring i resultatet av chi2-

testerna som utfördes. Om vi till sist jämför parameterskattningarna för variablernas effekt i 

modell (1) och modell (4) för de parameterskattningar som hade signifikans ser vi att 

skillnaden i effekt faktiskt inte är speciellt stor även om oddsen inkluderas. ams10h och 

ams10b har även i modell (4) endast en liten minskning i effekt men nu med lägre signifikans 

än 5%-nivån. Antagandet om proportionella odds kan inte för någon av våra modeller 

förkastas på 5% signifikansnivå med Brants test.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I ansatsen till den här uppsatsen har vi använt oss av en kvantitativ insamlingsmetod av data 

för att kunna genomföra studien utifrån valda variabler. Detta innebär att data har samlats in 

för hand, vilket skapar problem i och med den mänskliga faktorn vad gäller felskrivningar. 

Data i sin tur är hämtad från hemsidor med god tillgänglighet och som inkluderade stora 

mängder med historiska resultat och den data vi var i behov av. Valet av data handlade 

inledningsvis om att väga upp för hur vi skulle definiera form i studien. Det handlade främst 

om att basera form på tidigare matchresultat vilket i sin tur gjorde att vi fick bestämma hur 

många observationer, det vill säga matcher, som var rimligt att samla in och samtidigt 

tillräckligt stort för att det skulle kunna användas i studien. Utöver matchresultat fann vi andra 

variabler som skulle kunna förklara form i andra varianter, här valdes antal matcher senaste 

tio dagarna som en förklarande variabel och även något som skulle kunna beskriva om lagen 

i fråga var i god form med avseende på hur mycket lagen spelade. Till en annan del valde vi 

också att använda variabeln antal frånvarande spelare vid matchtillfället, som skulle kunna 

förklara i hur god form truppen var, om man hade många närvarande och tillgängliga spelare 

eller saknade många vilket skulle kunna förklara ett matchutfall. Den sista delen blev att 

hämta data med odds för matchutfallen 1, X, eller 2. Då oddsen varierar och baseras på 

beräkningar gjorda av flera olika spelbolag finns skillnader i vad de tror är den faktiska 

sannolikheten för ett matchutfall och vilket odds som speglar det. Antagandet att spelbolagen 

alltid har en marginal för alla odds gjordes, som innebär att dessa går med vinst oavsett vad 

spelarna väljer att spela på och därför speglar alltså inte oddsen sannolikheterna för de exakta 

utfallen. Oddsen är dock inte “tagna ur luften”, utan är även framtagna av spelbolagen för att 

locka till spel på dessa odds, men det finns alltid en justering som görs för spelbolagens bästa.  

Data är redovisad för att ge läsaren en god bild av hur materialet ser ut i en tabell med 

deskriptiv statistik (Tabell 1). I delen av framtagande av resultat och tillvägagångssättet för att 

skapa variabeln form använde vi oss av en modell skapad av Stefani (1997) som i sin tur 

genererar en förväntad målskillnad. Att vi valde Stefani’s modell för ett förväntat resultat 

beror på att denna väger in delar som vi ansåg viktiga för att vi senare skulle kunna få fram en 

god skattning av hur väl formen förklarar vad ett matchresultat skulle bli. Modellen inkluderar 

justeringar för att kontrollera lagen i den mån att mätinstrumentet modellen baseras på tar i 

beaktande hemmaplansfördel samt den långsiktiga kapaciteten lagen har. Hemmaplansfördel 
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som är en ganska stor fördel när det kommer till utfallet av resultat i matcher (Carmichael, 

Thomas, 2005; Carre, Muir, Belanger & Putnam, 2006). Alltså kommer det att korrigera för 

skillnader i kvalité mellan lagen och hemmaplansfördelen som finns. Detta i sin gör att vi 

även gjort antagandet att denna modell är en bra metod att skatta ett förväntat resultat. Tilltro 

till modellen och dess styrka var en viktig del för att kunna ta studien vidare och senare 

genomföra en ordinal logistisk regression för att kunna skapa skattningar av våra variabler. 

Valet av ordinal logistisk metod berodde på möjligheten att kunna skatta en modell där den 

beroende variabeln kunde anta kategoriska värden. Vid en vanlig regression skulle vi inte 

kunna göra samma kategoriska indelning och därmed också tolkningen vi kan göra av 

koefficienterna för varje variabel. I definieringen av variabeln form resonerade vi fram att det 

man förväntas prestera är ”nollpunkten” för form och skillnaden i den faktiska prestationen 

indikerar bra eller dålig form. Om man presterar över ”nollpunkten” skulle laget sägas få en 

god form från den matchen och om laget presterar under ”nollpunkten” få en dålig form. 

Prestation som vi i den här studien definierar som målskillnaden matchen förväntas få. Allt 

detta baseras då på Stefani’s modellering för predikterad målskillnad. Man skulle kunnat 

definiera form på andra sätt för att uppnå olika resultat och här skulle rimligtvis en kritik mot 

vår definition vara att lagen alltid måste prestera bättre än vad som förväntas av dem för att 

vara i god form. Här skulle ett annat exempel av form endast baseras på ett lags resultat innan 

matchen utan att ta hänsyn för målskillnaden och predikterade målskillnad. Det skulle 

innebära att det viktiga inte alltid är att vinna med många mål för de bästa lagen även om det 

var förväntat av dem, utan det handlar om att få med sig ett bra resultat från matchen oavsett 

vilken målskillnad.  

5.2 Resultatdiskussion 

När vi inledde studien var vårt mål att finna svar på om formen spelade någon roll för vad det 

faktiska resultatet i en match skulle bli. I tabellerna under avsnittet resultat kan avläsas att 

signifikans fanns för variablerna Antal spelade matcher senaste tio dagar hemma-/bortalag 

vilket tyder på att teorin om att lag ska kunna spela sig i form skulle få styrka bakom sig. Lag 

som spelat fler matcher har alltså en tendens att vinna fler matcher än lag som spelat färre 

matcher de senaste tio dagarna. När man kollar på vilka lag som spelar många matcher är det 

så att de bästa lagen spelar flest matcher men detta ska vara kontrollerat för i vår variabel för 

den predikterade målskillnaden, så man kan faktiskt se en positiv effekt av fler spelade 

matcher de senaste tio dagarna givet att lagens olika kapaciteter är inräknade. Anledningen till 
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att effekten av antal spelade matcher senaste tio dagarna minskas när oddsen inkluderas kan 

bero på två olika saker. Bland annat kan det ha att göra med att spelbolagen faktiskt har koll 

på denna faktor och därmed justerar oddsen därefter. Det kan även ha att göra med andra 

faktorer vilka korrelerar med just antal spelade matcher senaste tio dagarna inkluderas i 

informationen som finns i oddsvariabeln. Vi kan med andra ord inte säga om spelbolagen har 

koll på effekten för antal spelade matcher senaste tio dagarna eller endast lyckas justera 

effekten genom andra faktorer. Relaterat till tidigare studier har vi inte lyckats att finna några 

liknande som tar upp konceptet av att man skulle få en effekt av fler tidigare spelade matcher. 

Utan de flesta har handlat om “hot hand” som har kommit fram med varierande resultat 

(Gilovich et al. 1985; Arkes et al. 2011; Waggoner et al. 2014; Parsons et al. 2013; Bar-Eli, 

Simcha, Raab 2006). Vår studie likt flertalet andra lyckas inte att finna stöd att formen 

baserad på tidigare resultat spelar stor roll för resultat i kommande match. Även om de flesta 

av tidigare studier är baserade på amerikanska sporter och då främst NBA och basket där 

teorin om “hot hand” startade, så anser vi oss fortfarande kunna applicera detta koncept på 

fotboll och Premier League. Eftersom det likt i alla andra stora sportligor finns press från 

externa faktorer som kan påverka både individerna och hur laget ska prestera. Även om vi inte 

kan bevisa att form har någon speciell effekt för resultatet bör rimligtvis individer i de olika 

lagen påverkas av vilka resultat de har åstadkommit senaste tiden. När det går sämre kan det 

leda till att individerna presterar sämre av psykologiska skäl som gör att det låser sig i spelet 

(Taylor, 2010). Men när man ser på helheten och de generella lagen i Premier League 

kommer lag att tillsammans lyckas stå emot de största av psykologiska fällorna och kan 

ibland även prestera bättre av tidigare resultat. Att lag som ligger under i halvtid ofta gör fler 

mål i andra halvlek till exempel (Berger, Pope, 2011). Trots att vi inledde studien med 

förhoppning att finna stöd för tesen om att bra tidigare resultat leder till bättre kommande 

resultat så lyckades detta inte. Detta kan bero på det faktum att vi som konsumenter av sport 

ofta väljer att överskatta vad form är och när det faktiskt spelar roll. I många fall så finns det 

inte lag som har långa trender med goda resultat utan majoriteten av lagen i Premier League 

blandar resultaten lite från och till det vill säga att lag har väldigt oregelbundna resultat. Vi 

som konsumenter väljer möjligtvis att bara “se” lagen med extrema former, både bra form och 

dålig form. Det finns bevis för att individer väljer att komma ihåg de mest dramatiska 

händelserna (Hammond, Keeney & Raiffa, 1999), vilket i det här fallet skulle vara de lag som 

gått obesegrade genom x antal matcher eller förlorat en mängd raka matcher. Det skulle 

innebära att vi tror att formen faktiskt spelar roll för resultaten men att när man senare slår ut 
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på helheten för ligan inte kan se någon effekt. Precis denna missuppfattning av allmänheten är 

något spelbolag kan utnyttja.  

Spelbolag är väl insatta i de faktorer som påverkar resultatet i en fotbollsmatch, därför antas 

de veta vad bra prestationer har för effekt på sannolikheten för ett visst resultat jämfört med 

vad som förväntades. De analyserar också noggrant spelarnas beteende när till exempel lag 

har bra form och justerar oddsen för att få maximal utdelning. Spelbolag kan även 

systematiskt sätta odds utefter hur spelarna väljer att lägga spel och till viss del blunda för de 

faktiska sannolikheterna och därmed tjäna mer pengar. Spelbolagen har en fördel av att 

fotbollslag i en liga spelar jämnt, det vill säga ett fotbollslags prestationer håller en 

regelbunden nivå över säsongen. Detta gör att bolagen kan sätta odds utifrån att de vet mer 

om faktorer som kommer påverka resultatet i den kommande matchen. Fenomenet att 

konsumenter lägger märke till extrema formkurvor och spelar därefter är något som 

spelbolagen utnyttjar genom att till exempel sätta lägre odds på vinst för lag som egentligen 

inte skulle haft ett så lågt odds. Formen laget haft fram till matchen gör att allmänheten tror 

laget har större sannolikhet att vinna än vad spelbolagens information säger (Sinkey, Logan, 

2010).  

5.3 Slutsats 

För att återkoppla till frågeställningen har vi funnit två olika resultat. Att vi inte kan 

konstatera att formen har någon effekt på resultatet i den kommande matchen med modellen 

som använts i studien. För frågeställningen gällande antalet spelade matcher de tio senaste 

dagarna fann vi en positiv effekt av att spela fler matcher än motståndaren för att uppnå ett 

bättre resultat än förväntat i den kommande matchen och därmed också en negativ effekt av 

färre spelade matcher de senaste tio dagarna.  
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Bilaga 1: Prediktering av förväntad målskillnad 

 

Modellen som används för skattning av målskillnad är konstruerad av Stefani (1997). 

Modellen bygger på tidigare resultat under säsongen och medräknat vad hemmafördelen 

anses vara. Nedan redovisas en sammanfattning av hur detta gått till: 

För prediktionen av den förväntade målskillnaden ser modellen ut som följer, utifrån 

hemmalagets perspektiv. 

 

𝑤 = ℎ + 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 + 𝑒 

 

 𝑤 står då för vad den förväntade målskillnaden är för hemmalaget under specifik omgång där 

i står för ett unikt hemmalag. j står för ett unikt bortalag. 𝑟𝑖 står för en ranking på hemmalaget 

och 𝑟𝑗 står för en ranking på bortalaget. h står för hemmafördelen. 𝑒 är en felterm. 

 

Denna modell har utförts för varje säsong från 08/09 till 15/16. En säsong skulle kunna se ut 

som följer. Nu endast en fiktiv serie mellan fyra lag. 

 

Tabell 4 – fiktiv serie med resultatexempel. 

 

XA, XB och XC är markörer för vilka lag som deltar i matchen. Värdet 1 indikerar hemmalag 

och värdet -1 indikerar bortalag. Om exempelvis XA=1 XC=-1 så är lag A hemmalag och lag 

Matchnummer Omgång Hemmalag Bortalag Hemmamål Bortamål Målskillnad XA XB XC 

1 1 Lag A Lag B 3 1 2 1 -1 0 

2 1 Lag C Lag D 1 1 0 0 0 1 

3 2 Lag B Lag C 0 0 0 0 1 -1 

4 2 Lag D Lag A 0 4 -4 -1 0 0 

5 3 Lag A Lag C 1 2 -1 1 0 -1 

6 3 Lag D Lag B 2 2 0 0 -1 0 

7 4 Lag B Lag A 3 1 2 -1 1 0 

8 4 Lag D Lag C 2 1 1 0 0 -1 

9 5 Lag C Lag B 3 2 1 0 -1 1 

10 5 Lag A Lag D 4 1 3 1 0 0 

11 6 Lag C Lag A 2 3 -1 -1 0 1 

12 6 Lag B Lag D 2 2 0 0 1 0 
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C bortalag. Lag D är referenslag. I match två är lag D således bortalag då ingen av variablerna 

Xa, Xb eller Xc antar värdet -1.  

 

Modellen kan med fördel skrivas om som: 

 

𝑤 = ℎ + 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 + 𝑒 = ℎ + 𝑟𝐴𝑋𝐴 + 𝑟𝐵𝑋𝐵 + 𝑟𝐶𝑋𝐶 + 𝑒 

  

Parametrarna skattas med minstakvadratmetoden. När detta utförts får h, rA, rB och rC värden 

enligt exemplet nedan. Även w har beräknats och inkluderas i tabellen. 

 

Tabell 5 – Utdrag ur exempeldatamaterialet med genererade värden 

 

 

Denna fiktiva serie visar vad resultatet från Stefanis modell ger. Målskillnad-hatt ger oss den 

förväntade målskillnaden som en förklaring av h, rA, rB och rC. rA är effekten för lag A mot 

referenslaget D på en neutral plan. rB samt rC är samma fast för lag B respektive C mot 

referenslaget D. h är den sammanlagda förväntade hemmaplansfördelen som också är med 

och påverkar w. Så för matchnummer 11 i ovan fiktiva serie gäller följande enligt 

prediktionsformel: 

 

𝑤 = ℎ + 𝑟𝐶 − 𝑟𝐴 + 𝑒 

 

Där h blir 0.428. rC får värdet 1.017. rA får värdet 1.708. 

Därmed blir w -0.261 

Match-

nummer 

Omgång Hemma

-lag 

Borta-

lag 

h rA rB rC w 

7 4 Lag B Lag A  -0.7 2.25 0.15 0.9 -2.8 

8 4 Lag D Lag C -0.7 2.25 0.15 0.9 -1.6 

9 5 Lag C Lag B 0.15 1.3 0.8 0.6 -0.05 

10 5 Lag A Lag D 0.15 1.3 0.8 0.6 1.45 

11 6 Lag C Lag A 0.428 1.708 0.976 1.017 -0.261 

12 6 Lag B Lag D 0.428 1.708 0.976 1.017 1.404 
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Denna siffra jämförs med värdet på varje faktisk målskillnad i varje specifik match. I 

exemplet med matchnummer 11 jämförs värdet -1 med -0.261, alltså har lag A vunnit med 

0.738 fler mål än det förväntade. 
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Bilaga 2: Kod för skattning av förväntad målskillnad  
 

capture program drop fmalskillnad 

program fmalskillnad 

quietly replace koef=. 

quietly replace koef1=. 

quietly replace koef2=. 

quietly replace koef3=. 

quietly replace koef4=. 

quietly replace koef5=. 

quietly replace koef6=. 

quietly replace koef7=. 

quietly replace koef8=. 

quietly replace koef9=. 

quietly replace koef10=. 

quietly replace koef11=. 

quietly replace koef12=. 

quietly replace koef13=. 

quietly replace koef14=. 

quietly replace koef15=. 

quietly replace koef16=. 

quietly replace koef17=. 

quietly replace koef18=. 

quietly replace koef19=. 

 

forvalues i=21(1)380{ 

if date[`i']==date[`i'-1]+1{  

local j1=`i'-1 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j1' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 
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} 

else if date[`i']==date[`i'-2]+1{  

local j2=`i'-2 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j2' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 

} 

else if date[`i']==date[`i'-3]+1{  

local j3=`i'-3 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j3' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 
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} 

else if date[`i']==date[`i'-4]+1{  

local j4=`i'-4 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j4' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 

} 

else if date[`i']==date[`i'-5]+1{  

local j5=`i'-5 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j5' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 
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} 

else if date[`i']==date[`i'-6]+1{  

local j6=`i'-6 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j6' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 

} 

else if date[`i']==date[`i'-7]+1{  

local j7=`i'-7 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j7' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 
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} 

else if date[`i']==date[`i'-8]+1{  

local j8=`i'-8 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j8' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 

} 

else if date[`i']==date[`i'-9]+1{  

local j9=`i'-9 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j9' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 
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} 

else{  

local j10=`i'-10 

quietly reg malskillnad x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 in 1/`j10' 

quietly replace koef=_b[_cons] in `i' 

quietly replace koef1=_b[x1] in `i' 

quietly replace koef2=_b[x2] in `i' 

quietly replace koef3=_b[x3] in `i' 

quietly replace koef4=_b[x4] in `i' 

quietly replace koef5=_b[x5] in `i' 

quietly replace koef6=_b[x6] in `i' 

quietly replace koef7=_b[x7] in `i' 

quietly replace koef8=_b[x8] in `i' 

quietly replace koef9=_b[x9] in `i' 

quietly replace koef10=_b[x10] in `i' 

quietly replace koef11=_b[x11] in `i' 

quietly replace koef12=_b[x12] in `i' 

quietly replace koef13=_b[x13] in `i' 

quietly replace koef14=_b[x14] in `i' 

quietly replace koef15=_b[x15] in `i' 

quietly replace koef16=_b[x16] in `i' 

quietly replace koef17=_b[x17] in `i' 

quietly replace koef18=_b[x18] in `i' 

quietly replace koef19=_b[x19] in `i' 

} 

} 

end 
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capture program drop formen 

program formen 

replace 

malskillnadhatt=koef+koef1*x1+koef2*x2+koef3*x3+koef4*x4+koef5*x5+koef6*x6+koef7

*x7+koef8*x8+koef9*x9+koef10*x10+koef11*x11+koef12*x12+koef13*x13+koef14*x14+

koef15*x15+koef16*x16+koef17*x17+koef18*x18+koef19*x19 

replace y=malskillnad-malskillnadhatt 

replace formh1=. 

replace formh2=. 

replace formh3=. 

replace formh4=. 

replace formh5=. 

replace formh6=. 

replace formh7=. 

replace formh8=. 

replace formh9=. 

replace formh10=. 

replace formb1=. 

replace formb2=. 

replace formb3=. 

replace formb4=. 

replace formb5=. 

replace formb6=. 

replace formb7=. 

replace formb8=. 

replace formb9=. 

replace formb10=. 

 

forvalues h=1(1)20{ 

forvalues i=130(1)380{ 

if hemmalag[`i']==`h'{ 

local sumh 0 

 

forvalues j=1(1)380{ 

if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==0{ 

quietly replace formh1=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==0{ 

quietly replace formh1=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==1{ 

quietly replace formh2=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==1{ 

quietly replace formh2=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 
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else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==2{ 

quietly replace formh3=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==2{ 

quietly replace formh3=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==3{ 

quietly replace formh4=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==3{ 

quietly replace formh4=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==4{ 

quietly replace formh5=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==4{ 

quietly replace formh5=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==5{ 

quietly replace formh6=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==5{ 

quietly replace formh6=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==6{ 

quietly replace formh7=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==6{ 

quietly replace formh7=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==7{ 

quietly replace formh8=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==7{ 

quietly replace formh8=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==8{ 

quietly replace formh9=y[`i'-`j'] in `i' 
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local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==8{ 

quietly replace formh9=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==9{ 

quietly replace formh10=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumh'==9{ 

quietly replace formh10=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumh=`sumh'+1 

} 

if `sumh'==10 { 

continue, break 

} 

} 

} 

if bortalag[`i']==`h'{ 

local sumb 0 

forvalues j=1(1)380{ 

if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==0{ 

quietly replace formb1=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==0{ 

quietly replace formb1=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==1{ 

quietly replace formb2=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==1{ 

quietly replace formb2=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==2{ 

quietly replace formb3=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==2{ 

quietly replace formb3=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==3{ 

quietly replace formb4=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 
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else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==3{ 

quietly replace formb4=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==4{ 

quietly replace formb5=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==4{ 

quietly replace formb5=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==5{ 

quietly replace formb6=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==5{ 

quietly replace formb6=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==6{ 

quietly replace formb7=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==6{ 

quietly replace formb7=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==7{ 

quietly replace formb8=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==7{ 

quietly replace formb8=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==8{ 

quietly replace formb9=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==8{ 

quietly replace formb9=-y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if hemmalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==9{ 

quietly replace formb10=y[`i'-`j'] in `i' 

local sumb=`sumb'+1 

} 

else if bortalag[`i'-`j']==`h' & `sumb'==9{ 

quietly replace formb10=-y[`i'-`j'] in `i' 
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local sumb=`sumb'+1 

} 

if `sumb'==10 { 

continue, break 

} 

} 

} 

} 

} 

end 

 


