
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
Statistik C, Uppsats 15hp 
Handledare: Niklas Karlsson 
Examinator: Ann-Marie Flygare 
VT2018 
 

Mattias Holm 930705 
Michael Remnefors 920629 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tränarbyte för att bryta negativ trend under 

pågående säsong - skröna eller sanning? 
 



Abstrakt 

I denna uppsats undersöks huruvida en ökad avkastning i form av poängskörd, som tolkning av 

målskillnad, kan förväntas vid tränarbyte under en pågående säsong i den högsta divisionen av 

engelsk fotboll. Med Stefanis (1997) modell och ett Z-test på den genomsnittliga effekten av 

ett tränarbyte, behandlas 16 efterföljande säsonger från och med 2001/02 till och med 2016/17. 

Resultatet påvisar en ökad avkastning av poäng i 13 av dessa 16 säsonger och statistiskt stöd 

på 1% signifikansnivå. 

 

NYCKELORD: Målskillnad, poängskörd, hemmaplansfördel, tränarbyte, Premier League, 

säsong. 
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1.Inledning 

Den moderna fotbollen styrs alltmer av ekonomiska aspekter, där Premier League besitter de 

mest lukrativa avtalen (Totalsportek, 2018). Det har gett klubbarna ännu starkare incitament, 

utöver det sportsliga perspektivet, till att bevara sin plats i den högsta divisionen. Med detta i 

åtanke kan kopplingen göras till att klubbarnas ägare och styrelse inte har särskilt stort tålamod 

om laget presterar under förväntat poängsnitt och ett tränarbyte kan då tänkas bli aktuellt. Sue 

Bridgewater (refererad i Buchdal 2016) menar i boken Football Management (2010) att 

fotbollstränare är sex dåliga matcher ifrån att få sparken. Hon menar också att vid tränarbyte 

får den efterträdande tränaren en så kallad “smekmånad”. Med smekmånad menar Sue 

Bridgewater att den förbättring som uppstår för lagets prestationer de första matcherna efter 

tränarbytet, kan tillskrivas ett naturligt uppsving. 

Det naturliga uppsvinget skulle exempelvis kunna förklaras av förbättrad stämning i 

omklädningsrummet, samt att spelarna vill imponera på den nya tränaren (Hentschel et al. 

2012). Det finns även studier som argumenterar för att det sker ett naturligt uppsving när 

inspelade poäng understigit förväntat resultat, vilket kallas “mean reversion (återgång till 

medelvärdet)” (Audos et al., 2002; Bas ter Weel, 2011). 

 

Vidare finns inom fotboll och andra lagidrotter en vedertagen uppfattning om att ett tränarbyte 

under en pågående säsong genomförs med förhoppning om en positiv effekt på ett givet lags 

prestation. Denna undersökning har för avsikt att studera huruvida det finns belägg för dessa 

föreställningar i form av en ökad poängskörd. 

Frågeställning i undersökningen blir således huruvida en genomsnittlig positiv effekt i form av 

poängskörd är att förväntas av ett tränarbyte under en pågående säsong i Premier League. 

 

Poängskörd används i den här uppsatsen som tolkning av målskillnad då seriesystemet som 

Premier League använder sig av primärt räknar poäng för att avgöra tabellplacering och är 

således det mest väsentliga. Efter att ett tränarbyte inträffat tolkas poängskörd som att vid en 

förbättrad målskillnad för ett givet lag, förväntas laget även ha samlat fler poäng. Vid en 

utebliven förändring av målskillnad förväntas således poängskörden bevaras densamma medan 

en negativ förändring av målskillnad tolkas som att antalet insamlade poäng minskat för det 

givna laget. 

I denna undersökning har urvalet begränsats till 16 säsonger, innehållande 6080 matcher, av 

den totalt 27 säsonger långa serien Premier League. Anledningen till denna begränsning 
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grundas i att förhålla oss till en aktuell tidsperiod av data och en tillräcklig mängd observationer 

av tränarbyten.  

 

Dispositionen i den här uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av fotbollstränares 

yrkesroll samt Premier League i avsnitt 2. Därefter belyses tidigare studier inom området och 

deras resultat i avsnitt 3. I avsnitt 4 behandlas metoden för uppsatsen, där antaganden och 

tillvägagångssätt beskrivs. Vidare beskrivs datamaterial och insamlingen av detta i avsnitt 5. 

Avsnitt 6 behandlar den empiriska modellen och följs upp av en presentation av resultat i avsnitt 

7. I avsnitt 8 återfinns diskussion om bland annat eventuella svagheter och infallsvinklar. 

Uppsatsen avslutas med avsnitt 9, där slutsatser om studien behandlas. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Fotbollstränare 

Fotbollstränares uppgifter skiljer sig beroende på var i världen och på vilken nivå de befinner 

sig. Framförallt är det omfattningen av uppgifter, samt de ekonomiska förutsättningar klubben 

har, för vilken tränaren är anställd, som skiljer sig. Utgångspunkten av en tränares huvudsakliga 

uppgift är emellertid densamma - att träna och leda ett lag. Detta innefattar generellt att 

organisera fotbollsträningar, föra taktiska genomgångar och att coacha laget i fotbollsmatcher. 

Det kan, för en tränare på elitnivå, också innefatta att delegera uppgifter till underordnade, till 

exempel att förse assisterande tränare med diverse åtaganden eller begära scouting av en viss 

spelartyp för eventuella förstärkningar av spelartruppen (Lundin, 2013). En tränare på lägre 

nivå, exempelvis ett svenskt pojklag på amatörnivå, som inte har samma förutsättningar och 

ekonomiska resurser, kan istället förväntas sköta dessa delar på egen hand då magnituden av 

uppgifter inte är lika omfattande.  

2.2 Premier League 

Premier League är den högsta divisionen av engelsk elitfotboll och grundades den 20 februari 

1992. Fotbollsligan bestod inledningsvis av 22 lag med avstamp från den 104 år gamla 

föregångaren (EFL, English Football League) till Premier League, för att sedan förkortas ned 

till 20 lag från säsongen 1995/96 och har bevarat den strukturen sedan dess. En ligasäsong 

består sedan dess av 38 omgångar, där alla lag möter varandra i dubbelmöten om 90 minuters 
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fotbollsmatcher på hemma- respektive bortaplan. En enskild match har tre möjliga utfall för 

vardera lag, där vinst genererar tre poäng, oavgjort resultat medför ett poäng för vardera lag 

och förlust genererar noll poäng (Premier League, 2018). För att vinna en fotbollsmatch i 

Premier League och inkassera tre poäng gäller det för ett lag att göra fler mål än motståndaren, 

vilket då resulterar i att motståndaren förlorar och erhåller således inga poäng. Med oavgjort 

resultat menas att lagen gjort lika många mål, alternativt att inget av respektive lag gjort något 

mål i matchen (Football Association, 2018). Poäng som respektive lag samlar in över de 38 

omgångarna sammanställs i en tabell, där laget med flest antal insamlade poäng vinner titeln 

för den givna säsongen. Även respektive lags totala målskillnad i form av antal gjorda mål 

minus antalet insläppta mål, sammanställs i tabellen. Vid tillfälle då två lag eller fler slutar på 

samma antal poäng, placeras det av lagen med störst målskillnad före det lag med näst störst 

målskillnad och så vidare. Skulle lagen även ha lika målskillnad avgörs istället vinnaren genom 

vilket lag som har gjort flest antal mål. De tre lag som insamlat minst antal poäng efter 

färdigspelad säsong flyttas ned från sin plats i den högsta divisionen och ersätts med de tre bästa 

lagen från divisionen underifrån. Sedan den första säsongen 1992/93 har totalt 49 olika klubbar 

deltagit i Premier League (Premier League, 2018). 

 

 

3. Tidigare studier 

Många studier har genom åren genomförts för att undersöka huruvida tränarbyte påverkar ett 

lags kommande prestationer med olika infallsvinklar och metoder (Bridgewater, 2010; 

refererad i Buchdal 2016; de Dios Tena & Forrest, 2007; Audos et al., 2002; Bas ter Weel, 

2011). De två vanligaste ansatserna i studier där effekten av tränarbyte undersöks, har varit 

modellering av målskillnad samt att modellera slutresultatet i form av vinst, oavgjort eller 

förlust (Goddard, 2005). Bland annat konstruerade Stefani (1997) en modell som predikterar 

målskillnad med hjälp av en regressionansats. Modellen tar hänsyn till hemmaplansfördel, 

vilket Goddard (2006) menar är en faktor som har en positiv påverkan på matchutfallet för det 

givna hemmalaget. Modellen tar även hänsyn till motståndarlagets kvalitet och ligger till grund 

för metodansatsen och datamodelleringen i denna studie. 

 

En av de mest omfattande undersökningarna är The impact of managerial change on team 

performance in professional sports (Audas et al., 2002), där författarna använder data på 
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matchnivå för över ett kvarts sekel tid. Med en ordinal probitmodell analyseras eventuella 

effekter på lagprestationer av ett tränarbyte under en pågående säsong i engelsk fotboll. 

Undersökningen visar att lag som bytt tränare under pågående säsong tenderar i genomsnitt att 

underprestera de nästkommande tre månaderna. En huvudanledning till att tränarbyten sker 

trots genomsnittlig utebliven effekt, påstår författarna kan bero på att laget och dess ägare 

“chansar” och ökar risken, i form av ökad varians i resultatet med förhoppning om förbättrade 

prestationer. Noterbart är att, till skillnad från vår undersökning, använder de sig av data för 

samtliga fyra elitdivisioner i engelsk fotboll, samt cupspel. Det faktum att författarna använder 

sig av fler antal divisioner, inkluderar cupspel, samt analyserar en annan tidsperiod än vad vår 

undersökning behandlar, innebär att resultatet i vår studie kan vara svårt att jämföra med 

resultatet i Audas et al. (2002) undersökning. Studien ger dock god och omfattande information 

om vad som bör tas i beaktning och vad som kan påverka utfallet av resultaten i vår 

undersökning. 

 

I studien Coach Mid-Season Replacement and Team Performance in Professional Soccer 

(Lagos-Peñas, 2011) redovisas en positiv effekt av tränarbyte på en 5% signifikansnivå i den 

spanska högstadivisionen i fotboll mellan säsongerna 1997/98 till 2006/07. Författarna 

använder vinstratio som beroende variabel för att jämföra effekten innan och efter tränarbyte 

med en linjär regressionsmodell. Undersökningen visar att tränarbyte får en markant effekt på 

resultatet de fem första matcherna efter tränarbyte, för att sedan avta i effekt allteftersom fler 

matcher spelas. Efter 20 spelade matcher erhålls inte längre något statistiskt signifikant stöd, 

men fortsätter enligt samma avtagande trend. Författarna påstår att psykologiska och 

motiverande faktorer kan vara förklaringar till den kortsiktiga positiva effekten. 

 

Hentschel et al. (2012) undersöker hur olika lagstrukturer i fotboll kan påverkas olika av ett 

tränarbyte. Deras teori bygger på att spelare i ett så kallat “homogent lag” håller, enligt 

författarnas tolkning, en jämnare nivå med varandra och incitamenten att prestera bättre vid 

tränarbyte ökar för att visa sig värd en startplats. Om ett lag inte är homogent utan är ett 

“heterogent lag”, antas den nya tränaren göra liknande laguttagning som den gamla tränaren 

och incitamenten att prestera bättre för att ta en startplats är inte lika höga. Slutsatsen är att 

tränarbyten är fördelaktiga för lag där kvaliteten mellan spelare på avbytarbänken och startelvan 

skiljer sig lite, det vill säga homogena lag. Det kan vara en förklaring till att studier, som nämnts 

ovan, påvisar en kortsiktig effekt som sedermera avtar. 
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I den holländska högstadivisionen (Eredevise) av fotboll mellan säsongerna 1986–2004 menar 

Bas ter Weel (2011) att tränarbyte inte ger någon positiv effekt i form av lagprestation, bortsett 

från de tre första omgångarna - för vilka han också menar att ett uteblivet tränarbyte hade 

genererat samma utfall. Författaren använder sig av en kontrollgrupp för att fånga upp effekten 

av tränarbyte, där kontrollgruppen innefattar lag som inte gjort ett tränarbyte och är i liknande 

position vars lag gjort ett tränarbyte. Fördelen med denna ansats är att ”återgång till 

medelvärdet” tas hänsyn till, men det finns även nackdelar i form av att värdet och effekten av 

tränarbyte blir besvärligare att skatta. Ter Weels studie behandlar, till skillnad från vår 

undersökning, lag som gjort tränarbyte mellan säsongerna. Även tränarnas meriter beaktas i 

form av spelarkarriär och som fotbollstränare, vilket enligt författarens resultat inte har någon 

effekt. 

 

Likt ovan nämnd studie har Besters et al. (2016) genomfört en undersökning med kontrollgrupp 

innefattande matchdata från premier League säsong 2000/2001 till 2014/2015. Effekten av 

tränarbyte undersöks med ett F-test, med nollhypotesen att effekten av tränarbyte är lika med 

effekten i kontrollgruppen, i form av poängskörd. Resultatet ger inte stöd för att tränarbyte har 

någon effekt i form av ökad poängskörd. Även om metoden skiljer sig från den i vår 

undersökning ger studiens datamaterial och restriktioner möjlighet att jämföra resultatet och 

reflektera över fördelar och nackdelar med respektive ansats. Författarna påvisar vidare att 

hemmaplansfördel och vilket motstånd ett lag möter är viktiga aspekter att ta hänsyn till. De 

undersöker även om det finns effekt på poängskörden om tränaren är brittisk, är över 50 år och 

om tränaren har spelat för landslaget i sitt hemland, vilket kan tolkas som en fotbollskarriär på 

hög nivå. Inga av dessa variabler påvisar någon effekt. Författarna påpekar dock att resultatet 

är i genomsnitt och att det finns flertal enskilda fall där tränarbyte har genererat i positiv 

respektive negativ effekt i form av poängskörd.  

 

4. Metod 

För att besvara frågeställningen används en regressionsansats. Målskillnad en given match 

antas bero på hemmaplansfördel och skillnad i styrka mellan de två lagen, där styrkan för 

samtliga lag mäts i målskillnad över en given säsong. Hemmaplansfördelen antas konstant för 

alla lag en given säsong och ett lags styrka antas konstant under den period för en given säsong 

då laget har en viss tränare. Däremot tillåts styrkan att variera mellan perioder av olika tränare. 
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Regressionsmodellen skattas med minsta-kvadratmetoden. För de lag som under pågående 

säsong har bytt tränare används ett Z-test för att undersöka om den genomsnittliga förändringen 

i styrka efter tränarbyte är signifikant skild från noll på nivån 1%. Hur modellen konstrueras 

redogörs för i avsnitt 6. 

 

5. Data 

Datamaterialet som använts i studien är slutresultaten för samtliga 6080 matcher i Premier 

League under säsongerna 2001/2002 till 2016/2017. Resultaten över dessa 16 säsonger har 

hämtats från Football-data. Dessa resultat har använts för att beräkna målskillnad. Vidare har 

datamaterial om vilket lag som har hemmaplan en given match samlats in från samma källa. 

Indikatorvariabler har angivits för respektive lag och antar värdet 1 om givet lag spelar på 

hemmaplan, -1 om givet lag spelar på bortaplan och 0 annars. Totalt antal tränarbyten där bytet 

har gjorts inom säsongen, mellan omgång 8–31 för samtliga säsonger, är 80 stycken och har 

hämtats från Transfermarkt. Anledningen till att tränarbyten innan omgång 8 och efter omgång 

31 exkluderas, grundar sig i att erhålla konsekventa värden och undvika extrema värden på 

grund av för få spelade matcher för en given tränare (Besters, et al., 2016). Likt Hentschel et. 

al. (2012) har tränarbyten som varit en intern tillfällig lösning utelämnats från datamaterialet 

då dessa endast är tillsatta huvudtränare en kort period innan den “riktiga” ersättaren tagit över 

laget. För de lag där tränarbyte har gjorts har en dummyvariabel skapats där värdet 1 indikerar 

ny tränare för det givna laget, 0 annars. En tabell över samtliga tränarbyten, indelat i säsong, 

återfinns i Bilaga 1. 

 

6. Modell 

I avsnittet beskrivs hur målskillnad modelleras med en regressionsansats samt hur 

hypotesprövningen testas med ett Z-test. 

 

Stefanis (1997) modell kan skrivas som en generell multipel linjär regression där 

hemmaplansfördelen antas konstant för alla lag en given säsong. Modellen tar hänsyn till 

motståndets kvalitet och ett lags styrka antas konstant under den period för en given säsong då 

laget har en viss tränare. Med andra ord tar modellen hänsyn till att olika tränare för samma lag 
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möter olika svårt motstånd. Målskillnad utifrån hemmalagets perspektiv, uttrycks på följande 

vis: 

 

 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽+,'𝑋+,'," + 𝑢" (1) 

 

där 𝑖 = 1, 2,… , 𝑛 och 𝑛 = antal matcher per säsong och 𝑘 = antal lag i serien. 𝛽% är interceptet 

och kan tolkas som den genomsnittliga effekten av hemmaplansfördel. 𝑋5" antar värdet 1 om 

lag 𝑗 spelar på hemmaplan match 𝑖, −1 om lag 𝑗 spelar på bortaplan match 𝑖 och 0 annars. 𝛽5, 

där 𝑗 = 1, 2,… , 𝑘 − 1, tolkas som den förväntade målskillnaden mellan lag 𝑗 och ett referenslag 

på neutral plan, där referenslag används för att undvika perfekt multikollinearitet och där 

neutral plan innebär att inget av lagen gynnas av hemmaplansfördel. 𝑢" är en slumpterm med 

väntevärde noll och standardavvikelsen, 𝜎".  

 

Samtliga säsonger innefattar 380 matcher vardera och antal lag för respektive 16 säsonger är 

20 stycken. Modellen ser för samtliga säsonger då ut på följande vis: 

 
 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽':𝑋':" + 𝑢", (2) 

 

En mer ingående beskrivning av hur modellen tolkas återfinns i Bilaga 2. 

6.1 Interaktionsvariabler 

För att fånga upp effekten av ett tränarbyte genereras en dummyvariabel, 𝐷5", för respektive lag 

som gjort ett tränarbyte, där 𝐷5" antar värdet 1 efter att lag 𝑗 har gjort ett tränarbyte inför match 

𝑖, 0 annars (Stock & Watson, 2012). Vidare skapas en interaktionsvariabel för lag där ett 

tränarbyte har gjorts, med intentionen att låsa effekten av ett tränarbyte till lag 𝑗:s matcher. 

Denna interaktionsvariabel beräknas således som produkten av 𝑋5"	och 𝐷5", och tolkas på 

följande vis: 

 

𝑋5" ∗ 𝐷5" = >
1, om	lag	𝑗	spelar	på	hemmaplan	match	𝑖	efter	tränarbyte				

−1, om	lag	𝑗	spelar	på	bortaplan	match	𝑖	efter	tränarbyte											
			0, annars																																																																																																	

 

 

Stefanis (1997) modell med interaktionsvariabler inkluderade ser ut på följande vis: 
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 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽':𝑋':" + 𝛿'𝑋'"𝐷'" + 𝛿)𝑋)"𝐷)" …
+ 𝛿𝑚𝑠𝑋𝑚𝑠𝑖𝐷𝑚𝑠𝑖 + 𝑢" 

(3) 

 

𝛿5 tolkas som den förväntade skillnaden i målskillnad efter ett tränarbyte, jämfört med innan ett 

tränarbyte för lag 𝑗, där de 𝑚T första lagen har gjort ett tränarbyte under innevarande säsong. 

𝑚 är således antal tränarbyten säsong 𝑠. 

 

6.2 Transformering av regressionsmodellen 

För att samla effekten av samtliga tränarbyten och möjliggöra för skattning av den totala 

effekten av tränarbyten på målskillnad under en enskild säsong, transformeras modell (3) om 

till modell (7) enligt nedan. Den totala effekten betecknas, 𝛾T, och är summan av koefficienterna 

för interaktionsvariablerna en given säsong 𝑠: 

 

 𝛾T = 𝛿' +⋯+ 𝛿VW (4) 

 

Parametern 𝛿VW löses ut: 

 𝛿VW = 𝛾T − 𝛿' −⋯− 𝛿VWXY  (5) 

 

Substitution ger: 

 

 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽':𝑋':" + 𝛿'𝑋'"𝐷'" + 𝛿)𝑋)"𝐷)" + ⋯
+ Z𝛾T − 𝛿' − ⋯− 𝛿VWXY[𝑋VW"𝐷VW" + 𝑢" 

(6) 

 

Efter omskrivning erhålls modellen nedan: 

 

 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽':𝑋':" + 𝛿'Z𝑋'"𝐷'" − 𝑋VW"𝐷VW"[ + 
…+ 𝛿VWXYZ𝑋VWXY"𝐷VWXY" − 𝑋VW"𝐷VW"[ + 𝛾T𝑋VW"𝐷VW" +	𝑢" 

(7) 

 

Parametern 𝛾T är således den totala effekten av tränarbyten under innevarande säsong. Genom 

att transformera modellen enligt (7) och skatta den med minsta-kvadratmetoden kan vi testa 

hypoteser om 𝛾T och bilda konfidensintervall för densamma. När modellen skattas används 

robusta standardfel för att tillåta för godtycklig heteroskedasticitet. 
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6.3 Test av genomsnittlig tränareffekt 

När modell 7 är skattad för samtliga säsonger, erhålls 16 skattade värden av	𝛾T. Minsta-

kvadratestimatorerna, 𝛾\', 𝛾\),… , 𝛾\'] är oberoende och approximativt normalfördelade med 

𝐸(𝛾\T) = 𝜇T  och varians 𝜎bcW
)  (Wackerly et. Al., kap 7.2 2008):  

 

 𝛾\T
𝑎𝑝𝑝𝑟
~ 𝑁i𝛾T	;	𝜎𝛾\𝑠

2 k (8) 

   

Den genomsnittliga tränareffekten för de lag som har bytt tränare under de 16 säsongerna 

betecknas 𝜇b och ges av: 

 

 𝜇b =
∑ 𝛾𝑠
16
𝑠=1

∑ 𝑚𝑠
16
𝑠=1

 (9) 

 

En naturlig estimator av den genomsnittliga effekten ges av:  

 

 �̂�b =
∑ 𝛾\𝑠
16
𝑠=1

∑ 𝑚𝑠
16
𝑠=1

 (10) 

 

där: 

 

 �̂�b
𝑎𝑝𝑝𝑟
~ 𝑁i𝜇b	; 	𝜎ocp

) k (11) 

 

På grund av obereoendeantagandet ovan ges en naturlig estimator för 𝜎ocp
)  av: 

 

 𝜎\ocp
) =

∑ 𝜎\bcW
) 	16

𝑠=1

(∑ 𝑚𝑠
16
𝑠=1 )2 

(12) 
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Med ett Z-test prövas nollhypotesen på 1% signifikansnivå, att den genomsnittliga effekten av 

tränarbyte är noll, mot alternativhypotesen, att den genomsnittliga effekten av tränarbyte är 

skild från noll: 

 

𝐻%: 𝜇𝛾 = 0 

𝐻s: 𝜇𝛾 ≠ 0 

 

Teststatistikan ser därav ut på följande sätt: 

 

 𝑍 =
Z�̂�b − 0[

v𝜎\ocp
)

𝑎𝑝𝑝𝑟
~ 𝑁(0,1)	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝐻% (13) 

 

där �̂�b och 𝜎\ocp
)  definierats tidigare. Följaktligen blir beslutsregeln; Förkasta 𝐻% på 1% 

signifikansnivå om |𝑍yzT| > 𝑍}
)~
= 2,58. 

6.4 Beräkning av konfidensintervall 

För att få ett perspektiv av hur tränarbyte i genomsnitt påverkar målskillnad, och därmed 

poängskörden, beräknas ett konfidensintervall av 𝜇b. Punktskattningen är �̂�b och ett 99% 

konfidensintervall beräknas enligt: 

 

 �̂�b ± 2,58 ∗ vi𝜎\ocp
) 	k (14) 
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den genomsnittliga effekten av ett tränarbyte på 

säsongsnivå samt resultat från Z-test och konfidensintervall. 

 

Tabell 1. Den skattade effekten av tränarbyte i form av målskillnad med en regressionsansats 

från och med säsong 2001/02 till och med säsong 2016/17. 

𝛾\T: Den skattade summan av effekten av tränarbyten, en given säsong. Robusta standardfel. 
 

 

Resultatet visar en genomsnittlig positiv effekt i poängskörd i form av målskillnad i 13 av de 

16 undersökta säsongerna, där den genomsnittliga ökningen i målskillnad efter ett tränarbyte 

över alla säsonger är 0,279, allt annat lika. Säsongen 15/16 erhålls den största positiva totala 

effekten av tränarbyte med 5,296 mer i målskillnad, och en genomsnittlig ökning i målskillnad 

med 0,662 efter tränarbyte. Under denna säsong genomfördes även flest tränarbyten, åtta 

stycken. Säsongen där effekten på målskillnad var som mest negativ av tränarbyte var säsong 

Säsong(s) 
Antal tränarbyten 

(m) 
𝛾\T SE(𝛾\T) 𝜎\bcW

)  Genomsnittlig 
tränareffekt 

1617(1) 5 1,691 1,332 1,774 0,338 

1516(2) 8 5,296 1,842 3,393 0,662 

1415(3) 6 1,986 1,551 2,406 0,331 

1314(4) 7 −0,837 1,711 2,928 −0,120 

1213(5) 5 0,693 1,529 2,338 0,139 

1112(6) 4 −0,400 1,093 1,195 −0,100 

1011(7) 4 1,672 1,204 1,450 0,418 

0910(8) 5 0,099 1,277 1,631 0,020 

0809(9) 6 2,839 2,352 5,532 0,473 

0708(10) 7 3,805 1,580 2,496 0,544 

0607(11) 3 0,292 1,040 1,082 0,097 

0506(12) 3 1,461 0,856 0,733 0,487 

0405(13) 6 2,368 1,430 2,045 0,395 

0304(14) 2 0,899 0,832 0,692 0,449 

0203(15) 3 −1,630 1,308 1,711 −0,543 

0102(16) 6 2,089 1,594 2,541 0,348 

  80 22,323    33,945  

Genomsnittlig effekt av 80 
tränarbyten: 

0,279     
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02/03 med en genomsnittlig negativ effekt på -0,543, där endast tre tränarbyten gjordes, varav 

två gånger för samma lag.  

 
 

7.1 Z-test och konfidensintervall 

 
Teststatistikan gav ett observerat värde enligt följande: 

 

𝑍yzT =
(%,)�:,%)
%,%��

= 3,832  

 

vilket är statistiskt signifikant på 1% nivå då: 

 

|𝑍yzT| = 3,832 > 2,58 = 𝑍} )⁄  

 

Vi kan därav förkasta nollhypotesen på 1% signifikansnivå, att den genomsnittliga effekten av 

tränarbyte är noll. 

 

Tabell 2. Punktskattning, standardfel och konfidensintervall på den genomsnittliga effekten av 

tränarbyte över alla 16 säsonger.  

Punktskattning (�̂�b) SE(�̂�b) 99% Konfidensintervall 

0,279 0,073 0,091 0,467 

Där SE(�̂�b) är vi𝜎\ocp
) 	k. 

 

Konfidensintervallet visar att med 99% säkerhet är ökningen i målskillnad efter ett tränarbyte, 

jämfört med innan tränarbyte, mellan 0,091 och 0,467. 

 

8. Diskussion 

Resultatet i uppsatsen påvisar att det finns en positiv effekt av tränarbyte som är skild från noll. 

Vidare skiljer sig ansatsen i denna studie åt från många av de undersökningar som tidigare 

gjorts inom området, vilket ger en ny infallsvinkel. Stefanis (1997) modell ger en god grund för 
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tillvägagångssättet och fångar upp två väsentliga aspekter i hemmaplansfördel och 

motståndarens kvalitet. Något som modellen inte tar hänsyn till är form, där en god form 

indikeras av resultat över förväntan och svag form indikeras av resultat under förväntan, de 

senast spelade matcherna. Dock behöver inte form ha någon betydelse, något som Goddard 

(2006) påstår i sin artikel Who Wins The Football?. Författaren påstår att en god form, 

korrigerat för kvalitet på lagen och med stöd från match-data från 35 säsonger av engelsk 

fotboll, ökar sannolikheten för en förlust kommande match och vice versa vid svag form och 

därmed jämnar ut sig över tid. 

 

Något som vidare är diskuterbart är vad som inkluderas i en modell och vad som kan förklara 

effekten av kommande matchutfall. Det går att argumentera för att fler förklarande variabler, 

exempelvis ekonomiska förutsättningar, spelarfrånvaro i form av avstängningar, skador eller 

övriga anledningar (Bell et al. 2013), avstånd mellan lagen och om laget är i en kritisk position 

(Audos et al., 2012), kan påverka resultatet och bör inkluderas. Delvis för att förbättra 

precisionen vid skattning av målskillnad med Stefanis (1997) modell, men även låsa effekten 

av tränarbyte i bästa möjliga mån. Även Stefani själv påpekar att mer information inkluderad, 

skulle kunna förbättra modellens förmåga att skatta målskillnad. I vår undersökning behandlas 

tränarbytet i sig och tar således ingen hänsyn till vem sparkad respektive efterföljande tränare 

är och inte heller deras meriter som tidigare fotbollsspelare eller fotbollstränare. Bas ter Weel 

(2011) menar dock att sådana meriter inte har någon effekt vid ett tränarbyte. 

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att vissa klubbar kan tänkas bortse från resultaten om spelet 

ger förhoppningar om en ljusare framtid, det vill säga att laget faktiskt spelar bra men av diverse 

anledningar inte lyckas omsätta spelet till bättre poängskörd och således behåller sin dåvarande 

tränare. Detta är något som påverkar ”återgång till medelvärdet”, då ett lag förväntas ha en 

högre eller lägre poängskörd än observerat utfall men av olika aspekter, snarare än tränarens 

betydelse, inte uppnår detta. Vidare påtalar Audos et al. (2002) att tränarbyte i en dålig period 

för laget inte förväntas förbättra resultaten jämfört med förväntade resultat, oberoende om ett 

tränarbyte har skett, något som även Bester et al. (2016) påvisar. ”återgång till medelvärdet” 

kan med detta i åtanke möjligen fångas upp med en kontrollgrupp innefattande lag som ej 

genomfört ett tränarbyte, men är i liknande presterande situation, och kan vara en alternativ 

ansats till vår modellering (Bas ter Weel, 2011). Dock blir effekten av tränarbyte besvärligare 

att skatta då lagens position och förutsättningar i kontroll- respektive undersökningsgrupp inte 

är identiska. 
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En bidragande faktor till att tränarbyte ger en positiv effekt kan bero på psykologiska aspekter 

som är svåra att mäta i siffror. Exempelvis kan ett intåg av en ny tränare motivera spelare till 

att anstränga sig i högre utsträckning än tidigare, då spelare troligtvis känner sig sporrade att 

göra sitt yttersta för att försäkra sig om speltid (Hentschel et al., 2012). Detta kan tänkas gälla 

framförallt på kortare sikt, innan en djupare relation och uppfattning mellan spelare och tränare 

etablerats. En kortsiktig positiv effekt kan även bero på att tränarbyte har gjorts i ett kritiskt 

läge för att undvika nedflyttning till divisionen under, vilket ett flertal studier påvisar 

(Bridgewater, 2010; refererad i Buchdal 2016; de Dios Tena & Forrest, 2007; Lagos-Peñas, 

2011). Dessa påståenden kan vara anledningar till att resultatet i denna studie påvisar positiv 

genomsnittlig effekt, då varje säsong behandlas som en enskild observation och tidsperioden 

av effekten är relativt kortsiktig. 
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9. Slutsats 

Med resultatet som erhållits i undersökningen kan vi med statistiskt stöd på 1% signifikansnivå 

uttala oss om att det finns en genomsnittlig positiv effekt till följd av ett tränarbyte i Premier 

League mellan säsongerna 2001/02–2016/17. Då flera studier dels drar slutsatsen, likt denna 

uppsats, att tränarbyte under en pågående säsong har en positiv effekt och dels det omvända, 

skall det betonas att ingen av dessa studier har använt samma ansats som vi gjort för att 

undersöka den genomsnittliga effekten över säsonger och hela tidsperioden. 

 

Styrkan med den här undersökningen är att den använder sig av en metod som tidigare inte 

använts i sin specifika utformning, vilket ger ett nytt sätt att se på frågeställningen. I studien 

utnyttjas även en påvisad funktionerande modellering, samt att modellen tar hänsyn till att olika 

tränare för samma lag möter olika svårt motstånd. Eventuella svagheter med denna ansats är att 

den inte tar hänsyn till vilket utfall som erhållits vid ett uteblivet tränarbyte, samt att aspekter 

som eventuellt borde inkluderats har utelämnats, exempelvis frånvaro av stjärnspelare, 

spelaravstängningar och nyförvärv under pågående säsong. En förbättringspunkt med 

uppsatsen är att tillåta styrkan variera över tid en given säsong och inte endast mellan tränarbyte. 

Det hade fångat upp effekten av hur tränare presterar i perioder under en given säsong och givit 

en bild av hur formkurvan i genomsnitt ser ut innan och efter ett tränarbyte. 

 

När situationer uppstår där lag vill göra tränarbyten mitt under säsongen för att undvika 

nedflyttning eller förbättra resultaten kan det tänkas att tränare som aldrig relegerats från 

högstadivisionen är mer aktuella än andra som eventuella ersättare. Några tränare av den 

egenskapen i datamaterialet vi använt oss av är Sam Allardyce, Eddie Howe och Tony Pulis 

(Panch, 2017). Den sistnämnde är en fotbollstränare som ofta kommer på tal i dessa situationer 

och är en typisk tränarkaraktär som efterfrågas när det gäller att rädda upp en säsong i engelsk 

fotboll. Säsongen 2013/14 anställdes han av Crystal Palace, som efter tio omgångar endast 

mäktat med en vinst och nio förluster under matcherna som Tony Pulis föregångare, Ian 

Holloway verkat. När den pragmatiske Pulis tog över ansvaret för Crystal Palace förbättrades 

försvaret och resultaten avsevärt. Från att kämpa för sin överlevnad i Premier League med ett 

snitt av insläppta mål på 1,75 mål per match under Holloways 12 sista matcher, till ett snitt av 

1 insläppt mål per match under Pulis ledning, slutade Crystal Palace på en elfteplats och den 

sistnämnde blev utsedd till årets tränare (Mukherji, 2016).  
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Bilaga 1 – Sammanställning av tränarbyten 

I bilaga 1 nedan återfinns alla tränarbyten av karaktären att tränarbytet inträffat mellan omgång 

8 och 31, där säsong, klubb, tränare som sparkas, tränare som tar över och vilken spelomgång 

som bytet av tränare inträffat redovisas. 

 

Säsong Klubb Tränare som sparkas Tränare som tar över Tränare sparkad omgång # 

1617 Crystal Palace Alan Pardew Sam Allardyce 17 

1617 Hull Mike Phelan Marco Silva 20 

1617 Swansea Alan Curtis Paul Clement 20 

1617 Leicester Claudio Ranieri Craig Shakespeare 25 

1617 Middlesbrough Aitor Karanka Steve Agnew 27 

1516 Sunderland Dick Advocaat Sam Allardyce 8 

1516 Liverpool Brendan Rodgers Jürgen Klopp 8 

1516 Aston Villa Kevin McDonald Rémi Garde 11 

1516 Swansea Garry Monk Alan Curtis 15 

1516 Chelsea José Mourinho Guus Hiddink 16 

1516 Swansea Alan Curtis Francesco Guidolin 22 

1516 Newcastle Steven McClaren Rafael Benítez 29 

1516 Aston Villa Rémi Garde Eric Black 31 

1415 West Brom Rob Kelly Tony Pulis 20 

1415 Newcastle Alan Pardew John Carver 19 

1415 Crystal Palace Keith Millen Alan Pardew 20 

1415 QPR Harry Redknapp Chris Ramsey 23 

1415 Aston Villa Paul Lambert Tim Sherwood 25 

1415 Sunderland Gustavo Poyet Dick Advocaat 29 

1314 Crystal Palace Keith Millen Tony Pulis 12 

1314 Fulham Martin Jol René Meulensteen 13 

1314 Tottenham André Villas-Boas Tim Sherwood 16 

1314 Cardiff David Kerslake Ole Gunna Solskjaer 20 

1314 West Brom Keith Downing Pepe Mel 20 
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1314 Swansea Michael Laudrup Garry Monk 24 

1314 Fulham René Meulensteen Felix Magath 26 

1213 Chelsea Roberto Di Matteo Rafael Benítez 12 

1213 QPR Mark Hughes Harry Redknapp 12 

1213 Southampton Nigel Adkins Mauricio Pochettino 17 

1213 Reading Eamonn Dolan Nigel Adkins 30 

1213 Sunderland Martin O´Neill Paolo Di Canio 31 

1112 Sunderland Eric Black Martin O'Neill 14 

1112 QPR Neil Warnock Mark Hughes 20 

1112 Wolverhampton Mick McCarthy Terry Connor 25 

1112 Chelsea André Villas-Boas Roberto Di Matteo 27 

1011 Newcastle Chris Hughton Alan Pardew 16 

1011 Blackburn Sam Allardyce Steve Kean 17 

1011 Liverpool Roy Hodgson Kenny Dalglish 22 

1011 West Brom Roberto Di Matteo Roy Hodgson 26 

0910 Portsmouth Paul Hart Steve Cotterill 13 

0910 Manchester City Mark Hughes Roberto Mancini 18 

0910 Bolton Gary Megson Owen Coyle 20 

0910 Burnley Owen Coyle Brian Laws 20 

0910 Hull City Phil Brown Iain Dowie 30 

0809 Portsmouth Harry Redknapp Tony Adams 8 

0809 Tottenham Juande Ramos André Villas-Boas 8 

0809 Sunderland Roy Keane Ricky Sbragia 15 

0809 Blackburn Paul Ince Sam Allardyce 17 

0809 Chelsea Luiz Felipe Scolari Guus Hiddink 25 

0809 Portsmouth Tony Adams Paul Hart 25 

0708 Bolton Archie Knox Gary Megson 10 

0708 Tottenham Martin Jol Juande Ramos 10 

0708 Wigan Frank Barlow Steve Bruce 13 
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0708 Birmingham Steve Bruce Alex McLeish 13 

0708 Derby Billy Davies Paul Jewell 14 

0708 Fulham Billy McKinlay Roy Hodgson 19 

0708 Newcastle Nigel Pearson Kevin Keegan 22 

0607 Charlton Iain Dowie Les Reed 12 

0607 West Ham Alan Pardew Alan Curbshley 17 

0607 Charlton Les Reed Alan Pardew 19 

0506 Portsmouth Alain Perrin Harry Redknapp 13 

0506 Newcastle Graeme Souness Glenn Roeder 24 

0506 Sunderland Mick McCarthy Kevin Ball 28 

0405 Tottenham Jacques Santini Martin Jol 12 

0405 West Brom Frank Burrows Bryan Robson 12 

0405 Portsmouth Harry Redknapp Velimir Zajec 14 

0405 Southampton Steve Wigley Harry Redknapp 16 

0405 Manchester City Kevin Keegan Stuart Pearce 29 

0405 Portsmouth Velimir Zajec Alain Perrin 31 

0304 Leeds Peter Reid Eddie Gray 12 

0304 Southampton Gordon Strachan Paul Sturrock 25 

0203 Sunderland Peter Reid Howard Wilkinson 9 

0203 Leeds Terry Venables Peter Reid 9 

0203 Sunderland Howard Wilkinson Mick McCarthy 29 

0203 Leicester Peter Taylor Dave Basset 8 

0102 Derby Jim Smith Colin Todd 8 

0102 Southampton Stuart Gray Gordon Strachan 10 

0102 Derby Billy McEwan John Gregory 24 

0102 Aston Villa Stuart Gray Graham Taylor 25 

0102 Everton Walter Smith David Moyes 29 
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Bilaga 2 – Tolkning av målskillnad 

 
Modellen (2) nedan innefattar 20 lag där lag 20 används som referenslag på neutral plan: 

 

 𝑌" = 𝛽% + 𝛽'𝑋'" + 𝛽)𝑋)" + ⋯+ 𝛽':𝑋':" + 𝑢",  

 

Från modellen erhålls hemmaplansfördelen, 𝛽%, samt styrkan för samtliga lag där styrkan för 

lag 𝑗 mot ett referenslag på neutral plan är 𝛽5. Ponera att lag två spelar på hemmaplan mot lag 

fyra i match 𝑖, det vill säga att 𝑋)" = 1 och 𝑋�" = −1 och resterande värden på 𝑋5" = 0. Det 

förväntade värdet av målskillnaden utifrån hemmalagets perspektiv i match 𝑖 kan då skrivas 

som: 

 

 𝐸(𝑌"|𝑋)" = 1, 𝑋�" = −1) = 𝛽% + 𝛽) − 𝛽�  

 

eftersom resterande värden på 𝑋5" = 0. Låt säga att 𝛽% = 0,4, 𝛽) = 0,5 och 	𝛽� = 0,3. 

Hemmalaget förväntas då göra 0,4 mer mål än bortalaget oberoende vilka lag som möts. Vidare 

förväntas hemmalaget, lag två i detta fallet, göra 0,5 mer mål än referenslaget på neutral plan 

och bortalaget, lag fyra, förväntas göra 0,3 mer mål än referenslaget på neutral plan. Den 

förväntade målskillnaden i denna hypotetiska match beräknas därav enligt följande: 

 

 𝐸(𝑌") = 𝛽% + 𝛽) − 𝛽� = 0,4 + 0,5 − 0,3 = 0,6  

 

Hemmalaget förväntas enligt modellen i match 𝑖 göra 0,6 fler mål än bortalaget. Ponera istället 

att hemmalaget enligt modellen är sämre än referenslaget på neutral plan och 𝛽) = −0,6. Den 

förväntade målskillnaden beräknas då enligt: 

 

 𝐸(𝑌") = 𝛽% + 𝛽) − 𝛽� = 0,4 − 0,6 − 0,3 = −0,5  

 

I detta scenario förväntas bortalaget i match 𝑖 göra 0,5 fler mål än hemmalaget. 

 


