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Abstrakt 

Uppsatsen har till syfte att analysera om västspel vid utvisningar i Elitserien i handboll är 

effektivare än att spela med en utespelare mindre. För att undersöka effekten av västspel på de 

utvisade lagens prestationer studerades lagens måldifferenser och totala anfallstider. Västspel 

definieras som när laget med en utvisad spelare väljer att ersätta den ordinarie målvakten med 

en utespelare som agerar flygande målvakt. För att analysera effekten av västspel gjordes en 

omfattande datainsamling från Elitserien säsongen 2015/2016 där 92 spelade matcher 

analyserades. För att svara på uppsatsens frågeställningar; om västspel är effektivare vid 

utvisningar och om västspel påverkar det utvisade lagets bollinnehav genomfördes regression, 

Pearsons chi-två test, F-test, t-test samt Fishers exakta test. Resultaten påvisar ett statistiskt 

signifikant samband mellan västspel och lagens bollinnehav med avseende på den totala 

anfallstiden. Dock erhölls inget stöd för att västspel skulle vara effektivare vid utvisningar 

med avseende på lagens måldifferens.  
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1 Inledning 
 
Västspel blir allt vanligare i Svenska handbollens Elitserie för herrar, till följd av en 

regeländring som införs i samband med olympiska spelen år 2016 (Johansson, 2016). Regeln 

innebär att den ordinarie målvakten kan ersättas med en extra spelare som inte behöver väst 

och inte kan agera målvakt vid snabba kontringar. Den ordinarie målvakten kan under den 

nya regeln bytas in mot vilken utespelare som helst. Nuvarande regelverk ger lagen en 

möjlighet att ersätta den ordinarie målvakten med en västspelare som även kan agera målvakt 

om denne inte hinner bytas ut vid en kontring (Flinck, 2015). Västspelaren är under 

nuvarande regler tvungen att bytas ut för att kunna ersättas med den ordinarie målvakten 

(Johansson, 2016). 

 

Detta har lett till en debatt om huruvida västspel är att föredra vid utvisningar. I en artikel i 

Svenska Dagbladet (Nyhetsbyrån, 2014) intervjuas damlandslaget som anser att de presterar 

bättre med väst. Trots att västspelet medför risken att åka på en kontring i tomt mål anser 

damlandslaget att detta ökar deras möjlighet att spela lika under utvisningen och att ”spela av” 

utvisningen. Fredrik Sörensson skriver däremot i sin krönika i Ystad Allehanda att västspel 

medför större risker än vad det bidrar med i anfallsspelet (Sörensson, 2016). 

 

Uppsatsen har till syfte att ge klarhet i debatten om huruvida västspel är att föredra vid 

utvisningar. Således blir uppsatsens frågeställningar; är västspel effektivare vid utvisningar i 

form av större måldifferenser och om det utvisade lagets bollinnehav påverkas av västspel i 

form av total anfallstid under utvisningen? 

 

För att analysera frågeställningarna om västspel är effektivare vid utvisningar och om västspel 

påverkar det utvisade lagets bollinnehav genomfördes en omfattande datainsamling på 92 

spelade matcher för elitserien säsongen 2015/2016.  
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2 Institutionell bakgrund 
 
Handboll är en bollsport som spelas med sju spelare i vardera lagen, sex utespelare och en 

målvakt. En match spelas i två perioder på 30 minuter vardera (Lundberg, 2015). I handboll 

har lagen möjlighet att spela västspel trots att ingen utvisning inträffat, då uppsatsens 

undersökning har till syfte att undersöka västspel under två minuters utvisningar presenteras 

endast regelverken under dessa.  

 

I handboll kan en två minuters utvisning tilldelas vid ett felaktigt byte, om laget erhåller fler 

än tre varningar totalt, samt för ojust spel. Under en två minuters utvisning kan det utvisade 

laget spela fem mot sex i anfall eller sex mot sex med västspelare. Västspelaren kan när som 

helst under en utvisning bytas in eller ut beroende på matchsituation. Västspelaren måste bära 

en väst som har exakt samma färg som den ordinarie målvaktens tröja. Västspelarens 

tröjnummer måste framgå tydligt, om dessa krav inte uppfylls kan laget inte spela västspel 

(Lundberg, 2015). 

 

 

Figur 1 illustrerar ett försvarsspel med samtliga sex försvarsspelare innanför den 

streckade niometerslinjen och ett anfall med tre spelare på niometerslinjen samt tre på 

sexmeterslinjen. Uppställningarna är de vanligaste förekommande under en 

handbollsmatch. 

 

Figur 1: Källa: (Abrahamsson, 2006) Figuren illustrerar en grund försvars och anfalls uppställning.  
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3 Bakgrund 
 
Västspel blir allt vanligare i Elitserien, detta har lett till en omdiskuterad debatt om huruvida 

västspel är att föredra i utvisningar. I en artikel i Svenska Dagbladet (Nyhetsbyrån, 2014) 

intervjuades Svenska damlandslaget om västspel i utvisningar. I artikeln framgår det att 

västspel kan innebära en del risker men att det samtidigt kan ge laget fördel i anfall. Enligt 

damlandslaget har man en bättre möjlighet att spela lika under en utvisning med en 

västspelare, något som kan ge laget energi under matchen.  Damlandslaget anser att om den 

ordinarie målvakten inte hinner bytas in vid en kontring, så har laget fortfarande en chans att 

spela lika under utvisningen så länge västspelaren har möjligheten att ställa sig i mål. I 

artikeln avslutar damlandslaget med att påstå att västspel är bättre, då detta medför att laget 

kan komma till bättre lägen och att laget blir mer fokuserat på sitt passningsspel för att inte 

riskera att åka på en snabb kontring.  

 

I en krönika skriven av sportjournalisten Fredrik Sörensson (Sörensson, 2016) anser 

journalisten att västspel medför större risker än vad det bidrar med i anfallsspelet. Journalisten 

tycker att det är förståeligt om lagen väljer att spela med västspel i slutminuterna av matchen 

vid en utvisning om laget ligger under med några mål.  Då kan det utvisade laget ta risken att 

det blir ett kontringsmål så länge det ökar lagets sannolikhet att utjämna. Vidare skriver 

journalisten att det i 95 procent av fallen inte är västspelaren som tar avslut utan att denne 

endast är inne för att slå några passningar. Även om laget lyckas göra mål med en västspelare 

på planen kvarstår ändå risken att motståndarna lyckas kontra in ett mål efter avkast om denne 

inte hinner bytas ut eller ställa sig i mål. Journalisten anser att västspel inte är att föredra i täta 

slutspelsmatcher då lagen inte har råd att riskera enkla kontringsmål. 

 

Forskning kring huruvida västspel är effektivare vid utvisningar är ett relativt nytt område där 

ett fåtal undersökningar gjorts. Den tillgängliga forskningen analyserar främst effekten av 

västspel under ordinarie spel, det vill säga när ett av lagen väljer att spela med en västspelare 

trots att ingen utvisning inträffat. Trots att forskningen inte ligger helt i linje med uppsatsens 

syfte kan delar av undersökningarna vara relevanta för att besvara uppsatsens frågeställning. 
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En av de mest citerade studierna kring västspel är skriven av Rolf Brack (Brack, 2014). I 

studien utvärderar författaren effekten av västspel på lagets prestationer i anfall i Tyska 

Elitdivisionen för säsongen 2008/2009. I studien påvisar lagen GWD Minden och HBW 

Balingen-Weilstetten tendenser till bättre resultat i anfall när lagen spelar med västspelare 

jämfört med utan. Författaren kan dock inte påvisa några statistiskt signifikanta samband 

mellan västspel och lagens prestationer i anfall på grund av ett för litet datamaterial. I studien 

drar författaren slutsatsen att stora internationella handbollsnationer såsom Norge och 

Kroatien har dragit nytta av dessa tendenser för att öka effektiviteten i sina anfall vid 

utvisningar.  

 

I en studie skriven av Steffen Klett (Klett, 2014) utgår författaren från samma datamaterial 

som Rolf Brack. I studien undersöker författaren effekten av GWD Mindens och HBW 

Balingen-Weilstettens prestationer med västspelare i anfall och tar även hänsyn till ifrån 

vilken position lagen gör mål. I studien tog författaren även hänsyn till om de utvisade lagen 

fick en kontring emot sig i tomt mål vid västspel. För att besvara frågeställningen om västspel 

är effektivare använder sig författaren av longitudinella data och analyserar denna med 

Fishers exakta test och Pearsons chi-två test. Författaren erhåller statistiskt signifikanta 

positiva effekter på lagens gjorda mål vid västspel under hela matchen för säsongen 

2008/2009.  

 

Studierna anses vara relevanta för uppsatsens frågeställningar då de utvärderar effekten av 

lagens västspel och även tar hänsyn till de negativa aspekterna av västspel. I studierna 

genomförs även mer djupgående analyser som kan vara till nytta vid undersökningarna av 

uppsatsens frågeställningar.  

 

Då ingen forskning gjorts inom svenska Elitserien om huruvida västspel är effektivare vid 

utvisningar genomfördes det två intervjuer med Kristianstad och Skövde. Dessa gjordes för 

att få en uppfattning om hur de svenska lagen ställer sig till västspel. I intervjun med Skövdes 

tränare Patrik Liljestrand (Liljestrand, 2016) säger tränaren att det viktigaste är att laget tror 

på idén om att västspel är effektivare. Tränaren ser denna säsong som en möjlighet att 

utveckla sitt västspel inför kommande regeländringar. I intervjun anser tränaren att ett friläge 

oftast medför att laget släpper in ett mål oavsett om målet står tomt eller inte.  Vidare anser 

tränaren att det är viktigt att västspelaren är delaktig i spelet och att denne spelar på någon av 

niometerspositionerna. 
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I en intervju med Kristianstads sportchef Jesper Larsson (Larsson, 2016) anser sportchefen i 

likhet med Skövdes tränare att denna säsong ses som en möjlighet till att utveckla sitt västspel 

inför kommande regeländringar. Om laget har en knapp ledning när det är några minuter kvar 

att spela föredrar sportchefen att laget spelar utan västspelare vid utvisning. I intervjun 

avslutar sportchefen med att berätta att lagets prestationer med västspelare varit effektivare 

vid utvisningar i Champions League och att detta bidragit till att laget spelar västspel i en 

större utsträckning. 

4 Data 
 
Uppsatsens datamaterial har erhållits genom egen bearbetning av videoinspelningar från 

inspelade matcher från säsong 2015/2016. Datamaterialet samlades in genom att studera 

utvisningssekvenser. Matcherna erhölls från Svenska Handbollsförbundet, oddsen från 

Svenska Spel och matchprotokollen från Svensk Handboll (Svenska Handbollsförbundet, 

2016). Då matcherna är inspelade för internt bruk inom Handbollsförbundet finns dessa inte 

tillgängliga för allmänheten. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av ett datamaterial 

där varje enskild observation är en sekvens som består av ett anfall och ett försvar och ett 

annat datamaterial där varje utvisning är en observation. Datamaterialet med utvisningar som 

observationer användes till regressionsanalysen och sekvensdata analyserades med hjälp av 

Pearsons chi-två test och Fischers exakta test. Sekvensdata kunde inte användas vid 

regressionsanalys då lagens senare anfall blev censorerade till följd av att utvisningen tog slut. 

Detta medförde att de senare anfallen blev beroende av de förgåendes tider och kunde därför 

inte analyseras. 

4.1 Avgränsningar 
 
Den svenska Elitserien valdes för att västspelet är i sin linda och därför finns det inte några 

undersökningar inom detta område. Säsongen 2015/2016 valdes på grund av att antalet 

utvisningar med en västspelare på planen ökat under nämnd säsong. På grund av tidsbrist 

hann inte alla videoinspelningar bearbetas. I uppsatsens datamaterial ingår 92 spelade 

matcher. Omgång tolv till sexton ersattes med flera matcher i de senare omgångarna för att 

erhålla flera utvisningar med västspel.  
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Om två eller flera utvisningar går in i varandra tas endast den första utvisningen med i 

datainsamlingen. En restriktion för det utvisade lagets kontringar som varade i tio sekunder 

eller mindre togs med i undersökningen då det utvisade laget under perioden inte hade 

möjligheten att sätta in en västspelare. Restriktionen innebar att de anfall som varade tio 

sekunder eller mindre togs bort ifrån analysen.  

 

I undersökningen ingår endast de lagen som spelat både med och utan väst. Vissa lag har inte 

spelat västspel och ingår därför inte i undersökningen. 

 

4.2 Bortfall 
 
Vissa matcher gick inte att analysera på grund av avsaknaden av måldifferenser före 

utvisningar och efteråt i matchrapporten. Somliga videoinspelningar visar långa repriser vilket 

medför att det inte kan approximeras tider och noteras när västspelaren kliver in på planen.  

  

4.3 Antaganden 
 
Om det utvisade laget gör mål några sekunder efter utvisningen tagit slut kan målet tas med i 

datainsamlingen. Detta görs endast om den utvisade spelaren inte hinner bidra till det gjorda 

målet, detta gäller även vid insläppta mål. Vid en situation där tid i anfall ska mätas och det 

varken syns eller hörs när klockan ska startas approximeras tiden. 

 

4.4 Variabler 
 
För var och ett av de två datamaterialen ingår det flera förklarande variabler samt två 

beroende variabler. Dessa har samlats in genom att analysera videoinspelningar, egen 

bearbetning av lagens odds och via matchprotokollen. Vid insamlingen klockades det utvisade 

lagets anfallstider och försvarstider samt så noterades det om västspel förekommit och hur 

lång anfallstiden varade med västspel. Med hjälp av videoinspelningar och matchprotokoll 

noterades det om det utvisade laget släppt in ett mål eller gjort ett och ifall det var under en 

kontring. Vid datainsamlingen noterades det även om västspelaren hann bidra till det utvisade 

lagets gjorda och insläppta mål och om målet kom till strax efter utvisningen tagit slut. Detta 

gjordes då västspelaren kan ha hunnit in på planen men ännu inte bidragit med något. Nedan 

följer en beskrivning av datamaterialet vid sekvenser samt vid utvisningar. 
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4.5 Utvisningsdata 
 
Måldifferens 

 

Den beroende variabeln Måldifferens utgörs av antalet gjorda mål för det utvisade laget 

subtraherat med antalet insläppta mål i varje utvisning. 

 
Total anfallstid 

Den beroende variabeln Total anfallstid utgör det utvisade lagets totala anfallstid under varje 

utvisning. 

 

Västspel 

Variabeln västspel är en dummyvariabel som antar värdet ett om västspel förekommit någon 

gång under utvisningen, noll annars. 

 

Pvinst 

Pvinst illustrerar det utvisade lagets sannolikhet att vinna matchen. Dessa sannolikheter är 

beräknade med hjälp av Svenska Spels matchodds. Uträkningarna illustreras i uppsatsens 

appendix i Ekvation 1 och 2.  

 

Hemmaplan 

Variabeln Hemmaplan är en dummyvariabel som antar värdet ett om det utvisade laget spelar 

på hemmaplan, noll annars. 

 

Anfall 

Variabeln anfall är en kategorivariabel som antar ett värde mellan ett till fyra beroende på hur 

många anfall som genomfördes under utvisningen av det utvisade laget.  

 

 

Lagspecifika dummyvariabler 

Variablerna d1 till d7 är lagspecifika dummyvariabler som antar värdet ett om ett specifikt lag 

har utvisningen, noll annars. Detta gjordes endast för att ta hänsyn till lagens olikheter vid 

spel utan väst. Lagspecifika id nummer illustreras i Tabell 1. 
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Lagspecifika interakationsvariabler  
 

Variablerna vspel1 till vspel7 är lagspecifika interaktionsvariabler mellan de olika lagens 

dummyvariabler och västspel. Variablerna antar således värdet ett om det specifika laget 

spelat västspel, noll annars. 

4.6 Sekvensdata 
 
Notera att i sekvensdata definieras en sekvens som ett anfall och ett efterföljande försvar där 

första sekvensen i utvisningen börjar så fort det utvisade laget erhållit bollen. Därefter börjar 

varje ny sekvens när det utvisade laget erhållit bollen efter ett försvar. 

 

Mål  

Den beroende variabeln Mål är en dummyvariabel som antar värdet ett om det utvisade laget 

gjort mål i sekvensen, noll annars. 

 

Insläppta 

Den beroende variabeln Insläppta är en dummyvariabel som antar värdet ett om det utvisade 

laget släppt in ett mål i sekvensen, noll annars. 

Västspel 

Variabeln västspel är en dummyvariabel som antar värdet ett om västspel förekommit någon 

gång under sekvensen, noll annars. 

 

Anfall 

Variabeln Anfall antar ett värde mellan ett och fyra beroende på vilket anfall i utvisningen 

som sekvensen utspelar sig i. 
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Lagspecifika dummyvariabler 

Variablerna d1 till d7 är lagspecifika dummyvariabler som antar värdet ett om ett specifikt lag 

har utvisningen, noll annars. Detta gjordes endast för att ta hänsyn till lagens olikheter vid 

spel utan väst. Lagspecifika id nummer illustreras i Tabell 1. 

 

Lagspecifik summering 

Tabell 1 illustrerar en summering av de lag som ingår i uppsatsens datamaterial. Tabellen 

visar lagens specifika dummyvariabler och antalet gånger laget spelat med väst. I tabellen 

visas även medelvärden för lagens gjorda mål, insläppta mål, totala anfallstider och 

måldifferenser med västspel och utan. 

 

Tabell 1 Lagspecifik summering 

 Totalt Skövde Guif Drott Ystad Hammarby Lugi Kristianstad 

Lagdummy  d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

Västspel 203 49 9 32 21 34 170 41 

Mål 

Utan väst 0,61 0,65 0,55 0,78 0,80 0,36 0,50 1,00 

Med väst 0,63 0,57 0,89 0,53 0,81 0,59 0,53 0,68 

Insläppta  

Utan väst 1.22 1,12 1,30 1,33 0,95 1,14 1,57 1,33 

Med väst 1,16 1,10 1,33 1,31 1,14 1,24 1,00 1,10 

Måldifferens 

Utan väst -0,61 -0,46 -0,76 -0,56 -0,15 -0,76 -1,07 -0,33 

Med väst  -0,54 -0,53 -0,44 -0,78 -0,33 -0,65 -0,47 -0,41 

Total anfallstid 

Utan väst 64,40 61,77 66,91 69.67 61,2 66,36 62,36 65,67 

Med väst 67,64 73,47 74,55 67,63 63.67 64,62 70,41 62,54 

Källa: Egen bearbetning i Stata. Notera: Mål, Insläppta, Måldifferens och Totala anfallstider anges medelvärden. 
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5 Modell 
 
I denna del presenteras uppsatsens tillvägagångssätt för att besvara frågeställningarna. För att 

analysera frågeställningen om västspel är effektivare vid utvisningar genomförs multipel 

regressionsanalys, enkel regression, t-test, F-test och Pearsons chi-två test. För att undersöka 

lagen enskilt genomfördes Fishers exakta test där lagens gjorda och insläppta mål med och 

utan västspelare undersöktes separat.  

 

För att besvara frågeställningen om västspel påverkar lagens bollinnehav genomfördes det 

multipel regressionsanalys, t-test och enkel regression med Total anfallstid som beroende 

variabel. För att undersöka om det finns skillnader mellan lagens västspel vid 

frågeställningarna genomfördes två F-test. 

 

I uppsatsens undersökningar ingår en restriktion om att kontringar som varar tio sekunder 

eller mindre för det utvisade laget tas bort, detta görs då laget under de sekunderna inte har 

någon möjlighet att sätta in en västspelare. När det undersöks för lagspecifika skillnader i 

Regression 3 och Regression 6 ingår ingen konstant. Detta görs för att lättare kunna jämföra 

lagspecifika skillnader mellan lagens totala anfallstider och måldifferenser med och utan 

västspelare.  

5.1 T-test 
 
T-test användes för att undersöka om regressionernas parameterskattningar (�̂�) är statistiskt 

signifikanta. Nedan illustreras formeln för t-test. 

 
Teststatistika 

𝑇 =
�̂�

𝑆𝐸(�̂�)
𝑇(𝑛 − 1)~        

𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥. 𝑇, 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝐻0 

 
(Stock & Watson, 2012) 

Beslutsregel vid t-test 

 

Förkasta H0 om det erhålls ett p-värde på 0,1 eller mindre. I uppsatsen noteras det även om H0 

kan förkastats på en femprocentig respektive enprocentig nivå.  
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5.2 Multipel regressionsanalys 
 

Vid undersökningarna med Måldifferens som beroende variabel genomfördes det två multipla 

regressioner och en enkel regression. Vid undersökningarna med Total anfallstid som 

beroende variabel genomfördes det två multipla regressionsanalyser och en enkel regression. 

 

Hetroskedasticitet test 

 

Residualerna i regressionsanalyserna testades för hete 1roskedasticitet med hjälp av Breusch-

Pagan/Cook-Weisberg test. Nollhypotesen säger att all residualvarianserna är lika, 

alternativhypotesen säger att residualvarianserna antingen minskar eller ökar (Williams, 

2015). 

 

Beslutsregel hetroskedasticitet test 

 

Förkasta H0 om p-värdet är under 0,1. 

 

Måldifferens som beroende variabel 

 

I Regression 1 undersöks det om västspel har någon statistiskt signifikant effekt på det 

utvisade lagets måldifferens. Detta undersöks genom att testa om parameterskattningen (β1) 

framför västspel är skild från noll med hjälp av ett t-test. 

 

Regression 1 

 

Måldifferens = β0 + β1västspel + u 

 

Hypotes t-test  

 

H0: β1=0 mot HA: β1≠0 

 
För att kontrollera för ytterligare faktorer som kan påverka det utvisade lagets måldifferens 

togs även lagens sannolikhet att vinna matchen med i Regression 2. Om det utvisade laget har 

en högre sannolikhet att vinna matchen borde detta påverka lagets måldifferens positivt. I 

Regression 2 testas det utöver västspel om sannolikheten att vinna matchen har en positiv 

effekt på det utvisade lagets måldifferens med t-test. 
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Regression 2 

 

Måldifferens= β0 + β1västspel+ β2Pvinst+ u 

 

Hypoteser t-test 

 

H0: β1=0 mot HA: β1≠0 

H0: β2=0 mot HA: β2>0 

 

I Regression 3 testas det om det finns lagspecifika skillnader mellan lagens spel med och utan 

väst, detta görs med hjälp av ett F-test. I regressionen genomförs även t-test för att undersöka 

om de enskilda lagens måldifferens skiljer sig med eller utan västspelare.  

 

Regression 3 

 

Måldifferens = β1Pvinst+ α1d1+ α2d2 + α3d3 + α4d4 + α5d5+ α6d6 + α7d7 δ1vspel1 + 

δ2vspel2 + δ3vspel3 + δ4vspel4 + δ5vspel15+ δ6vspel16 + δ7vspel7+u 

 

Hypotes F-test 

 

H0: δ1=δ2=δ3=δ4=δ5=δ6=δ7=0 

HA: Minst en av restriktionerna i H0 är inte uppfyllda. 

 

Hypotes T-test 

H0: β1=0 mot HA: β1>0 

 

Beslutsregel F-test 

 

Förkasta H0 om p-värdet är under 0,1. 

 

Hypoteser t-test 

 

H0: δi=0 mot HA: δi≠0   

Där i går från 1 till 7. 
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Total anfallstid som beroende variabel 

 

I Regression 4 undersöks om västspel har någon statistisk signifikant effekt på det utvisade 

lagets totala anfallstid. Detta undersöks genom att testa om parametern (β1) framför västspel 

är skild från noll. 

Regression 4 

 

Total anfallstid = β0 + β1västspel + u 

 

Hypotes t-test 

 

H0: β1=0 mot HA: β1≠0 

 

För att kontrollera för ytterligare faktorer som kan påverka det utvisade lagets totala anfallstid 

togs även lagens sannolikhet att vinna matchen och om laget spelar på hemmaplan med i 

Regression 5. Om det utvisade laget har en högre sannolikhet att vinna matchen borde detta 

påverka lagets totala anfallstid. Om laget spelar på hemmaplan kan den totala anfallstiden 

påverkas positivt eller negativt av publiktrycket beroende på matchsituation. I Regression 5 

testas det utöver västspel om sannolikheten att vinna matchen har en effekt på det utvisade 

lagets totala anfallstid och om hemmaplan påverkar lagets totala anfallstid. 

 

Regression 5 

 

Total anfallstid= β0 + β1västspel+ β2Pvinst+ +β3Hemmalag + u 

 

Hypoteser t-test 

 

H0: β1=0 mot HA: β1≠0 

H0: β2=0 mot HA: β2≠0 

H0: β3=0 mot HA: β3≠0 
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I Regression 6 testas om det finns lagspecifika skillnader mellan lagens spel med och utan 

väst, detta görs med hjälp av ett F-test. I regressionen genomförs även t-test för att undersöka 

om de enskilda lagens totala anfallstider skiljer sig med eller utan västspelare.  

 

Regression 6 

 

Total anfallstid = β1Pvinst + β2Hemmalag + α1d1 + α2d2 + α3d3 + α4d4 + α5d5+ α6d6 + 

α7d7 δ1vspel1 + δ2vspel2 + δ3vspel3 + δ4vspel4 + δ5vspel15+ δ6vspel16 + δ7vspel7+ut 

 

Hypotes F-test 

 

H0: δ1=δ2=δ3=δ4=δ5=δ6=δ7=0 

HA: Minst en av restriktionerna i H0 är inte uppfylld 

 

Hypoteser T-test 

H0: β2=0 mot HA: β2≠0 

H0: β4=0 mot HA: β4≠0 

 

Beslutsregel F-test 

 

Förkasta H0 om p-värdet är under 0,1. 

 

Hypoteser T-test 

 

H0: δi=0 HA: δi≠0  

Där i går från 1 till 7. 

 

5.3 Pearsons chi-två test vid sekvensdata  
 
För att testa om det finns skillnader mellan alla lagens insläppta och gjorda mål med och utan 

västspel användes Pearsons chi-två test. Denna undersökning genomfördes i syfte att testa 

studien skriven av Steffen Kletts (Klett, 2014) påståenden om att avsaknaden av målvakten är 

den enskilt största negativa effekten av västspel. Författaren testade även om västspel har en 

positiv effekt på antalet gjorda mål, detta testas även i denna uppsats. I undersökningarna med 

Pearsons chi-två test tas endast insläppta mål med, om dessa släpptes in efter att 
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motståndarlaget haft ett anfall på högst tio sekunder. I undersökningen testas antalet gjorda 

mål och antalet insläppta mål separat.  

 

 

X1 = antal gjorda mål under anfall utan väst, 0 mål (kategori 1) eller 1 mål 

(kategori 2).  

 

X2 = antal gjorda mål under anfall med väst, 0 mål (kategori 1)  eller 1 mål 

(kategori 2).  

 
Hypotes 

H0: Fördelningen för X1 sammanfaller med fördelningen för X2 

HA: Fördelningen för X1 sammanfaller inte med fördelningen för X2 

Teststatistika 

𝜒2 = ∑ ∑  
(𝑂𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗)2

�̂�𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

𝜒(𝑟−1)(𝑘−1)
2 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐻0~        

𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥.  

Fördelningen gäller om alla  �̂�𝑖𝑗>5 

Där Oij och �̂�𝑖𝑗  är observerade frekvens respektive skattad förväntad frekvens under H0 och 

där i indikerar den i:te variabeln, i = 1, 2 och j indikerar den j:te kategorin, j = 1, 2.  

 

�̂�𝑖𝑗 =
∑ 𝑂𝑖𝑗 ∑ 𝑂𝑖𝑗

2
𝑖=1

2
𝑗=1

∑ ∑ 𝑂𝑖𝑗
2
𝑗=1

2
𝑖=1

 

 

(Altman, 1999) 

 
Notera: O12 är exempelvis antalet gånger som det blir mål utan västspel, E21 är det skattade 

förväntade antalet gånger det inte blir mål under västspel under H0. 

 

Beslutsregel 

Förkasta Ho om det observerade p-värdet understiger 0,1. 
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5.4 Fishers exakta test 
 

Fishers exakta test genomfördes i syfte att replikera Steffen Kletts undersökning om huruvida 

det är effektivare med västspel än utan (Klett, 2014). Testet genomfördes även för att testa 

Kristianstads sportchefs påstående att laget är effektivare vid utvisningar med en västspelare 

(Larsson, 2016). Samma situation som i avsnitt 4.3 där det testas om fördelningen över gjorda 

mål (insläppta mål) med väst är densamma som utan väst, med skillnaden att varje lag testas 

separat. Detta för med sig att urvalen blir för små för att Pearsons chi-två test ska kunna 

användas. Därför används Fishers exakta test (Altman, 1999). 

 

Beslutsregel   

Förkasta Ho om det observerade P-värdet understiger 0,1. 

6 Resultat 
 
Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av regressionsanalys, Pearsons chi-två, t-test, 

F-test och Fishers exakta test. Ingen av residualerna i regressionerna antas påverkas 

heteroskedasticitet då ingetdera av testerna erhöll ett p-värde mindre än 0,1. Tabellerna på 

sidan 19 till 21 illustrerar de olika frågeställningarnas resultat samt de förklarande 

variablernas påverkan på de beroende variablerna. I Regression 1 till 3 används måldifferens 

som beroende variabel för att besvara frågeställningen; är västspel effektivare vid 

utvisningar? I Regression 4 till 6 används Total anfallstid, som beroende variabel, detta görs 

för att besvara frågeställningen; påverkas det utvisade lagets bollinnehav av västspel? 

 

Tabell 2 illustrerar de sex regressionerna som nämnts ovan. Regression 1 i Tabell 2 illustrerar 

att västspel vid utvisningar inte har en statistisk signifikant effekt på lagets måldifferens.  

 

I Regression 2 kontrolleras det utöver västspel för Pvinst. Regression 2 illustrerar att det inte 

finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan att spela med västspelare eller utan med 

avseende på måldifferensen, däremot har Pvinst en statistiskt signifikant positiv effekt på 

måldifferensen på en femprocentig signifikansnivå. Om Pvinst ökar med 0,1 ökar 

måldifferensen i genomsnitt med 0,04, om övriga förklarande variabler hålls konstanta. 
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Regression 3 illustrerar lagspecifika skillnader i måldifferensen samt i lagens västspel. I 

regressionen genomfördes ett F-test för att testa om något lag skiljer sig i sitt västspel. Testet 

erhöll ett P-värde på 0,42 vilket inte är statistiskt signifikant. När t-test genomförs separat på 

varje enskilt lag påvisas inga statistiskt signifikanta resultat mellan lagets spel med och utan 

västspelare.  

 

Regression 4 illustrerar att västspel är statistiskt signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

Detta innebär att lag som spelar med väst i snitt har en Total anfallstid som är 3,23 sekunder 

längre med västspel än utan. 

  

Regression 5 illustrerar att västspel är statistiskt signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

Regressionen visar även att Pvinst och Hemmalag är statistiskt signifikanta på en enprocentig 

respektive tioprocentiga signifikansnivåer. Om det är hemmalaget som har utvisning ökar 

Total anfallstid med 3,54 sekunder i genomsnitt, övriga förklarande variabler hålls konstanta. 

Om Pvinst ökar med 0,1 minskar Total anfallstid i genomsnitt med 1,48 sekunder. Detta visar 

att bättre lag avslutar snabbare.  

 

Regression 6 illustrerar lagspecifika skillnader mellan västspel och utan. I regressionen 

genomfördes ett F-test som erhöll en statistiskt signifikant positiv effekt på Total anfallstid. F-

testet erhöll ett p-värde på 0,09 vilket är statistiskt signifikant på en tioprocentig 

signifikansnivå. När t-tester genomförs på lagen enskilt erhåller Skövde och Hammarby 

statistiskt signifikanta skillnader i sitt västspel på en tioprocentig respektive femprocentig 

nivå. Hammarby har i genomsnitt 9,56 sekunder kortare totala anfallstider vid västspel än 

utan. Skövde har i genomsnitt 7,28 sekunder längre totala anfallstider vid västspel än utan.  
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Tabell 2: Regressionsanalys med Måldifferens & Totala anfallstid som beroende 

variabler. 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Notera: I raderna för de förklarande variablerna anges 

parameterskattningen först och standardfelet anges inom parantes. Asterisk markerat p-värde: ***p≤ 0,01, **p≤0,05, 

respektive*p≤0,1.   

 Måldifferens Måldifferens Måldifferens Totalt 

tidanfall 

Totalt 

tidanfall 

Totalt 

tidanfall 

Regression 1 2 3 4 5 6 

R
2 

0.001 0.01 0.28 0.01 0.06 0.95 

Västspel 0.07 0.05     3.23* 3.51*  

 (0.12) (0.12)    (1.86) (1.84)     

Pvinst  0.40* 0.44                 -14.81*** -21.5***                

  (0.22) (0.34)                 (3.57) (5.94)             

d1   -0.51***   68.47*** 

   (0.18)   (3.37) 

d2   -0.98***   76.65*** 

   (0.38)   (3.71)    

d3   -0.41   65.64*** 

   (0.38)   (5.21)   

d4   -0.49   72.43*** 

   (0.33)   (4.14)    

d5   -0.90***   78.09*** 

   (0.25)   (4.11)   

d6   -1.23***   72.74*** 

   (0.32)   (4.46)    

d7   0.41   81.37*** 

   (0.41)   (5.43)    

Vspel1   -0.19   7.28*    

   (0.23)   (4.04)    

Vspel2   0.24   0.38   

   (0.28)   (5.29)    

Vspel3   -0.53   4.69    

   (0.43)   (5.78)    

Vspel4   -0.04   2.15    

   (0.34)   (4.47)    

Vspel5   0.04   -9.57** 

   (0.26)   (4.85)    

Vspel6   0.44   8.51   

   (0.38)   (5.35)    

Vspel7   -0.43   -5.88 

   (0.37)   (4.73)    

Hemmalag     3.20* 4.51** 

     (1.85) (2.00) 

Konstant -0.61*** 0.77***                 64.40*** 69.25***  

 (0.10) (0.13)                 (1.47) (1.97)  
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Tabell 3 illustrerar de utvisade lagens insläppta mål vid kontringar. För att undersöka om 

antalet insläppta mål vid kontringar skiljer sig åt med avseende på om lagen spelat med 

västspelare eller inte, användes Pearsons chi-två test. Testet erhöll ett p-värde på 0,875 vilket 

inte är statistiskt signifikant. Tabellen visar att lagen släpper in mål i cirka 63 procent av alla 

försök utan västspelare jämfört med cirka 62 procent med västspelare. Tabell 3 illustrerar 

även de utvisade lagens gjorda mål. För att undersöka om antalet gjorda mål skiljer sig åt med 

avseende på västspel genomfördes Pearsons chi-två test. Testet erhöll ett p-värde på 0,438 och 

är inte statistiskt signifikant. Tabellen visar att de utvisade lagen gjort mål i cirka 36 procent 

av sina försök utan västspelare, jämfört med 39 procent med västspelare.  

 

Tabell 3: Pearsons chi-två test för summering av alla lagens gjorda och insläppta mål. 

 Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 3 illustrerar ett Pearsons chi-två test på lagens gjorda mål med 

och utan västspel samt ett på lagens insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll 

hypotes. 

  

 

Tabell 4 illustrerar Guifs insläppta mål vid kontringar och lagets gjorda mål. Undersökningen 

genomfördes med Fishers exakta test, testet för gjorda mål erhöll ett P-värde på 0,084 vilket 

är statistiskt signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. Detta påvisar att Guif gör fler mål 

vid spel med västspelare än utan. Testet för lagets insläppta mål erhöll ett P-värde på 1 vilket 

inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att lagets insläppta mål med västspel inte verkar 

skilja sig åt jämfört med utan västspel. Tabellen påvisar att Guifs västspel är effektivare vid 

utvisningar jämfört med utan, då laget gör fler mål med västspelare men det finns inte stöd för 

att de släpper in fler mål med väst.  

 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 129 84 213 23 39 62 

1 184 135 319 33 53 86 

Total 313 219 532 56 92 148 

Pearsons chi-två 

P-värde 

 

0,438 

  

0,875 
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Tabell 4: Fishers exakta test för Guif 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 4 illustrerar Fishers exakta test på Guifs gjorda mål med och utan 

västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll 

hypotes. 

 

I undersökningen påvisar Kristianstad en statistiskt signifikant effekt på en tioprocentig 

signifikansnivå på lagets gjorda mål med västspelare. Vid undersökning om lagets insläppta 

mål påvisas ingen statistiskt signifikant skillnad mellan lagets insläppta mål med eller utan 

västspelare. Resultaten av Fishers exakta test på Kristianstad illustreras i Tabell 5. 

 

Tabell 5 Fishers exakta test för Kristianstad 

 

  

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 38 23 61 8 10 18 

1 3 7 10 1 2 3 

Total 41 30 71 9 12 21 

Fisher's exakta test 

P-värde 

 

0,084 

  

1.00 

 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 1 5 6 2 1 3 

1 43 29 72 12 14 26 

Total 44 34 78 14 15 29 

Fisher's exakta 

P-värde 

 

0,08 

  

0,598 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 5 illustrerar Fishers exakta test på Kristianstad gjorda mål med och 

utan västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll 

hypotes. 
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7 Diskussion 
 

Enligt Svenska damlandslaget är västspel att föredra i utvisningar (Nyhetsbyrån, 2014) medan 

Fredrik Sörensson (Sörensson, 2016) anser att västspel bidrar med allt för höga risker. 

Uppsatsens undersökning finner inga statistiskt signifikanta effekter av västspel vid 

utvisningar när måldifferensen analyseras, däremot påvisar undersökningen att västspel är 

statistiskt signifikant vid undersökning av lagens totala anfallstider som ökar med 3,51 

sekunder i genomsnitt. Detta illustrerar att lagens bollinnehav ökar, men då effekten är så pass 

liten borde detta inte påverka utvisningens utfall avsevärt.  

 

Vid undersökning av frågeställningen om västspel är effektivare vid utvisningar påvisas inga 

statistiskt signifikanta effekter däremot antar parameterskattnigen ett positivt tecken. Att 

västspel inte blir signifikant kan bero på att västspel är relativt nytt inom Elitserien och att 

lagen därigenom inte hunnit öva in sitt västspel. Då den nya regeln vid västspel träder i kraft i 

samband med olympiska spelen i år (Johansson, 2016) kan säsong 2015/2016 ses som en 

övning inför kommande regeländringar. Detta kan ha påverkat förekomsten och resultaten av 

västspel. I uppsatsen togs det ingen hänsyn till vilken position västspelaren hade vid anfall 

detta kan påverka anfallets utfall enligt Rolf Brack (Brack, 2014) och Skövdes tränare Patrik 

Liljestrand (Liljestrand, 2016). 

 

Vid undersökningarna med chi-två test erhålls liknande resultat som vid multipel 

regressionsanalys dvs. att det inte finns någon statistisk signifikant effekt av västspel. 

Undersökningen påvisar inga statistiskt signifikanta effekter på motståndarlagets kontringar, 

dvs. att det skulle finnas skillnader mellan insläppta mål vid kontringar med eller utan 

västspelare. Fredrik Sörensson (Sörensson, 2016) anser att de negativa effekterna av västspel 

överväger de positiva, detta samband kan vi inte påvisa med chi-två test på insläppta mål vid 

kontringar. När det utvisade lagets gjorda mål analyserades med hjälp av chi-två test erhölls 

inga statistiskt signifikanta skillnader mellan lagens gjorda mål med västspelare eller utan. Då 

chi-två testerna ger liknande slutsatser som multipel regressionsanalys stärker detta påståendet 

att det inte finns skillnader mellan att spela med västspel eller utan. 

 

Fishers exakta test påvisar att Guif förväntas göra fler mål med västspelare än utan och att det 

inte finns skillnader mellan lagets insläppta mål med eller utan västspel. På grund av för få 

observationer vid Guifs anfall och kontringar kan inga definitiva slutsatser dras. Kristianstad 
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påvisar en statistiskt signifikant effekt på en tioprocentig signifikansnivå på antalet gjorda mål 

utan västspelare. Resultaten visar att Kristianstad är effektivare utan västspelare i motsats till 

Jesper Larssons påstående att laget skulle vara effektivare med västspelare. Då Kristianstad 

har för få observationer utan västspel kan inga definitiva slutsatser dras om huruvida spel utan 

väst är att föredra.  

 

I uppsatsen noterades det om västspelaren var med i anfallet och hur länge det anfallet varade, 

uppsatsens undersökning tog inte hänsyn till hur länge västspelaren var delaktig i anfallet. 

Detta kan påverka det utvisade lagets mål vid västspel och utan, men då västspelaren kan ha 

bidragit med en avgörande öppning i motståndarlagets försvar antas detta inte påverka 

resultaten nämnvärt. Restriktionen att ta bort observationer där det utvisade laget anfallit i tio 

sekunder eller mindre gjorde då det ansågs att det utvisade laget under denna period inte hade 

möjligheten att göra valet mellan att spela med västspelare eller utan. Laget kan under denna 

period medvetet gjort valet att inte ta in västspelare då detta kunnat försvåra en kontring. Om 

laget däremot vill öka sitt bollinnehav för att spela av utvisningen borde västspelaren tas in. 

Om vi inte skulle tagit hänsyn till kontringar som varade tio sekunder eller mindre skulle 

parameterskattningen för västspel anta ett negativt värde. 

 

Vid undersökningen av frågeställningen om västspel påverkar det utvisade lagets bollinnehav 

påvisas statistiskt signifikanta effekter. Total anfallstid studerades då ett högre bollinnehav 

kan påverka det utvisade lagets sannolikhet att släppa in mål under en utvisning. I 

undersökningen påvisas statistiskt signifikanta effekter på det utvisade lagets bollinnehav, 

men då vi inte hittar statistiskt signifikanta effekter på att västspel påverkar måldifferensen 

positivt borde inte en ökning av bollinnehavet på 3,51 sekunder i genomsnitt påverka det 

utvisade laget måldifferens avsevärt. Däremot visar resultaten att lag med en högre 

sannolikhet att vinna matchen har statistiskt signifikant kortare anfallstider. Detta borde 

medföra att lagen får försvara sig under en längre tid vilket därigenom borde öka 

sannolikheten att bättre lag släpper in ett mål.  Men då sannolikheten att vinna matchen har en 

statistiskt signifikant positiv effekt på 0,40 i genomsnitt på det utvisade lagets måldifferens 

påvisar detta att bättre lag i högre utsträckning har kortare anfall och bättre måldifferens. 

Detta kan bero på att lagen är individuellt mer spelskickliga vid utvisningar. Således borde 

lagen med en högre sannolikhet att vinna matchen inte fokusera på ett större bollinnehav då 

de förväntas ha en bättre måldifferens vid lägre bollinnehav. Den positiva effekten av västspel 

på den Totala anfallstiden kan bero på att laget tenderar att avvakta till dess att västspelaren 
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kommit in på planen. Vid undersökningen påvisas även statistiskt signifikanta skillnader 

mellan lagens västspel med avseende på totala anfallstider på en tioprocentig signifikansnivå. 

Detta kan bero på de enskilda lagens spelskicklighet med västspelare på planen. 

 

 I undersökningen av Total anfallstid kan det förekomma bias då alla videoinspelningar inte 

har tillgång till en matchklocka och således gör det svårt att avgöra om domaren blåser och 

tiden stoppas eller om domaren blåser och tiden fortgår. Om en utvisning sker efter den 58:e 

matchminuten blir inte utvisningen två minuter lång då matchen slutar efter 60 minuter, detta 

kan påverka lagens totala anfallstider då dessa blir begränsade av kvarstående matchtid. 

 

Värt att tänka på vid framtida undersökningar av västspel är att notera när domaren räcker upp 

handen för passivt spel, detta medför att laget snabbt måste komma till avslut vilket kan 

påverka undersökningen. I framtida undersökningar borde även den exakta tiden västspelaren 

var delaktig i spelet noteras då detta kan påverka undersökningens resultat. Vidare anser vi att 

lagets positionering av västspelaren borde noteras då dennes delaktighet kan påverka utfallet 

av anfallet. Detta ligger i linje med studien skriven av Steffen Klett (Klett, 2014) som anser 

att en västspelare är effektivast i en central position vid anfall då denne kan lägga en 

avgörande passning och har den kortaste vägen tillbaka till bänken för att byta. Vidare anser 

vi att vid en framtida studie borde flera observationer av de lag som varierar sitt spel med 

västspelare och utan tas med för att lättare kunna dra lagspecifika slutsatser. 

8 Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida västspel är effektivare vid utvisning och om 

västspel påverkar det utvisade lagets bollinnehav. Vid undersökning om västspel är 

effektivare vid utvisningar erhölls det inga statistiskt signifikanta resultat för att västspel 

skulle vara effektivare vid utvisningar. Resultaten visar att det inte finns någon skillnad 

mellan att spela med västspelare jämförts med att spela med en utespelare mindre. Detta leder 

till att uppsatsens undersökning inte finner något stöd för att det skulle vara effektivare att 

spela med västspelare jämförts med utan.  

 

Vid undersökning om västspel påverkar det utvisade lagets bollinnehav erhölls det statistiskt 

signifikant positiva resultat.  Detta innebär att lagen har ett större bollinnehav vid utvisningar 

med västspelare på planen jämförts med utan. Detta innebär att lagen kan ha bollen under en 
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längre period vid utvisningar med västspelare på planen.  Resultaten visar även att det finns 

statistiskt signifikanta skillnader mellan de sju lagens bollinnehav med västspelare samt att 

det finns skillnader mellan de enskilda lagens bollinnehav med och utan västspelare. Således 

kan slutsatsen dras att västspel påverkar det utvisade lagets bollinnehav. 
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10 Appendix 
 

10.1 Uträkning Pvinst 
 
Uträkningarna av variabeln Pvinst illustreras i ekvationerna nedan. I Ekvationen 1 illustreras 

hemmalagets sannolikhet att vinna matchen och i Ekvation 2 illustreras bortalagets 

sannolikhet att vinna matchen, detta görs genom att utnyttja dummyvariabeln Hemmalag. Om 

variabeln antar värdet 1 är det hemmalaget, noll annars. 

 

1)  𝑃𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =
1/𝑂𝑑𝑑𝑠ℎ

1

𝑂𝑑𝑑𝑠ℎ
+

1

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑏
+

1

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑥

 

 

2) 𝑃𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =
1/𝑂𝑑𝑑𝑠𝑏

1

𝑂𝑑𝑑𝑠ℎ
+

1

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑏
+

1

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑥

10.2 Fishers exakta test: tabeller 
Nedan illustreras de lagspecifika resultaten vid Fishers exakta test för Lugi, Ystad och Drott. 

Tabell 7 illustrerar resultaten för Lugi vid Fishers exakta test. 
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Tabell 6 Fishers exakta test på Lugi 

 

Tabell 7 Fishers exakta test på Ystad 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 21 17 38 6 3 9 

1 18 19 37 2 7 9 

Total 39 36 75 8 10 18 

Fisher's exakta 

P-värde 

 

0,647 

  

0,153 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 7 illustrerar Fishers exakta test på Ystads gjorda mål med och utan 

västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll 

hypotes. 

 

Tabell 8 Fishers exakta test på Drott 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 12 8 20 0 5 5 

1 32 21 53 5 5 10 

Total 44 29 73 5 10 15 

Fisher's exakta 

P-värde 

 

1,00 

  

0,101 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 8 illustrerar Fishers exakta test på Drotts gjorda mål med och utan 

västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll hypotes. 

 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 16 8 24 3 6 9 

1 15 9 24 4 2 6 

Total 31 17 48 7 8 15 

Fisher's exakta 

P-värde 

 

1,00 

  

0,315 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 6 illustrerar Fishers exakta test på Lugi gjorda mål med och utan 

västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll 

hypotes. 
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Tabell 9 Fishers exakta test på Skövde 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 23 18 41 2 9 11 

1 42 29 71 5 16 21 

Total 65 47 112 7 25 32 

Fisher's exakta 

P-värde 

 

0,843 

  

0,715 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 9 illustrerar Fishers exakta test på Skövdes gjorda mål med och utan 

västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig noll hypotes. 

Tabell 10 illustrerar Hammarbys insläppta mål vid kontringar och lagets gjorda mål. 

Undersökningen genomfördes med Fishers exakta test, testet för gjorda mål erhöll ett P-värde 

på 0,188 vilket innebär att det inte finns statistiskt signifikanta skillnader mellan lagets gjorda 

mål med västspelare jämfört med utan. Testet för lagets insläppta mål erhöll ett P-värde på  

0,572 vilket inte är statistiskt signifikant. Detta illustrerar att det inte finns skillnader mellan 

lagets insläppta mål med västspelare jämfört med lagets insläppta mål utan västspelare. 

 

 

Tabell 10: Fishers exakta test för Hammarby 

 
 

 Mål  Insläppta  

Västspel 0 1 Total 0 1 Totalt 

0 18 5 23 2 5 7 

1 31 21 52 4 7 11 

Total 49 26 75 6 12 18 

Fisher's exakta test 

P-värde  

 

0,188 

  

0,572 

 

Källa: Egen insamlat datamaterial bearbetat i Stata. Tabell 10 illustrerar Fishers exakta test på Hammarbys gjorda mål med 

och utan västspelare samt ett på lagets insläppta mål.  Tabellen visar även de olika tabellernas P-värden vid en dubbelsidig 

noll hypotes. 


