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Sammanfattning 

I och med att längdskidåkningen erhöll ett nytt regelsystem där åkarna själva får välja 

kvartsfinal, har det observerats att bättre åkare väljer tidigare kvartsfinaler i större utsträckning 

än sämre åkare. Detta har i sin tur givit dem mer vila inför eventuella semifinal- och finallopp, 

vilket även syns i antalet erhållna pallplaceringar som vunnits av åkare från tidigare 

kvartsfinaler. Dock har åkarna som valt tidigare kvartsfinaler fått stöta på tuffare motstånd och 

de åkarna som valt senare kvartsfinaler har fått möta sämre motstånd men haft mindre vila inför 

eventuellt avancemang. 

När det kontrolleras för åkarnas potential, dagsform och motståndet i kvartsfinalen visar det sig 

att valet av kvartsfinal i sig inte är avgörande för sannolikheten att nå en pallplacering varken 

för damer eller herrar. Eftersom effekten av vilken kvartsfinal åkaren deltar i försvinner väljer 

åkarna i någon mening rationellt, likväl är valet av kvartsfinal av betydelse när det kommer till 

motståndet. Således finns det taktiskt utrymme för en åkare att välja kvartsfinal med avseende 

på motståndet för att med så stor sannolikhet som möjligt nå en pallplacering. Däremot finns 

det inte en optimal strategi med avseende på val av kvartsfinal för att maximera antalet 

världscuppoäng. En åkare ska försöka eftersträva en låg kvalplacering, hög snittpoängsäsong 

men även ta hänsyn till motståndet i kvartsfinalen för att erhålla maximalt antal världscuppoäng.  

Nyckelord: Logistisk regression, multipel regression, rationella val, taktik. 

 

  



   

 

   

 

Förord 

Vi vill tacka samtliga lärare, amanuenser och föreläsare som under hela statistikerprogrammets 

gång väckt och bibehållit intresse för statistik som ämne och dess användbarhet. Vi vill även 

rikta ett särskilt tack till vår handledare Niklas Karlsson för hans engagemang för ämnet och 

rådgivning under uppsatsskrivandet.  
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1 Inledning 
Idrott har ett stort underhållningsvärde med tusentals olika idrotter och miljontals idrottare som 

arbetar tillsammans och enskilt för att motionera, nå personliga mål eller för att vinna tävlingar. 

En populär idrott, framförallt i norra Europa, är längdskidåkning. Inom längdskidåkningen 

finns det en rad olika grenar, en utav dem är sprinttävlingar. Efter att nya regler för 

sprinttävlingar tillkommit har det diskuterats om huruvida dessa regler gör tävlingen mer 

komplicerad och taktiskt påfrestande för åkarna eller om sprinttävlingarna har blivit mer rättvisa 

än tidigare. 

De nya reglerna innebär att åkarna istället för att bli tilldelade en kvartsfinal beroende på vilken 

kvalplacering dem erhåller nu får välja kvartsfinal själva. De potentiella fördelarna med de nya 

reglerna är att de åkare som presterat bra i kvalet får välja kvartsfinal tidigt och får därmed mer 

vila (om de väljer en tidig kvartsfinal) inför eventuellt avancemang, vilket kan ses som mer 

rimligt då åkaren förtjänat det (Lann, R. & Persson, M. 2014). I och med att åkarna själva får 

välja kvartsfinal är det viktigt att analysera motståndarna vilket kan kräva mycket tid och arbete. 

Detta kan i sin tur ge en stor fördel om åkarna har en uppfattning om vissa andra åkares styrkor 

och svagheter samt hur de agerar i olika situationer. 

Andra nackdelar kan vara att sprintloppen blir än mer taktiska och att fokuset flyttas från 

skidåkningen till åkarnas val av kvartsfinal. Det föregående systemet placerade även åkare som 

placerat sig bra i kvalet i de senare kvartsfinalerna, vilket gav dem en direkt nackdel i och med 

att återhämtningen inför eventuell semifinal och final blir avsevärt mycket kortare, vilket kan 

ses som orättvist. Exempelvis kunde vissa åkare medvetet stanna upp i försök om att komma 

tvåa i en av kvartsfinalerna och därmed placera sig i en mer fördelaktig semifinal (Lann 2014). 

En fördel med det föregående systemet är att det blev samma rangsumma (med avseende på 

kvalplacering) i varje kvartsfinal, vilket gjorde att bra åkare ställdes mot lite sämre åkare i varje 

kvartsfinal, vilket i sin tur kan ses som lite mer rättvist för de bra åkarna, men då återkommer 

problemet med vilan inför finalen då de bra åkarna från de tidigare kvartsfinalerna fått vila mer 

än åkarna i senare kvartsfinaler. 

De nya reglerna har nu funnits i ett antal år men fortfarande har ingen utvärdering gjorts om 

huruvida det nya systemet är mer eller mindre rättvist för åkarna än det tidigare. Det problem 

som fanns innan de nya reglerna tillkom skulle mycket enkelt ha kunnat lösas utan dem, till 

exempel om sprinttävlingarna istället för att ha ett sådant hektiskt schema mellan varje 

kvartsfinal och semifinal hade en längre återhämtningsperiod. 

Emellertid är det inte upp till arrangör eller åkare att bestämma hur tiderna mellan kvartsfinaler, 

semifinaler och final ska se ut. Sådana beslut tas i samförstånd med tv-bolagen vilka även de 

sitter med ett överfullt schema med olika tv-tider att ta hänsyn till (Lann 2014). På grund av 

detta tillkom dessa nya regler och det kan fortfarande diskuteras fritt i längdspåren, på jobbet 

eller i matkön om sprinttävlingarna har blivit mer eller mindre rättvisa. Det är just av denna 

anledning som studien tar sig an detta problem. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med studien är att undersöka om åkarna med det nuvarande systemet väljer 

kvartsfinal på ett sådant sätt att fördelen med längre vilotid mellan kvartsfinal och semifinal 

samt mellan semifinal och final, hädanefter kallat kvartsfinaleffekten, suddas ut. Således 

undersöks den eventuella fördelen, dels med avseende på sannolikheten att erhålla en 
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pallplacering, dels med att maximera antalet erhållna världscuppoäng, att välja en tidigare 

kvartsfinal jämfört med en senare. Detta undersöks för såväl damer som herrar. 

Ett annan syfte denna studie har är att undersöka ifall det finns utrymme för åkarna att vara 

taktiska i valet av kvartsfinal. Detta undersöks genom att kontrollera för om motståndet i 

kvartsfinalen har betydelse för sannolikheten att erhålla en pallplacering och maximalt antal 

världscuppoäng. 

1.2 Disposition 
Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt där tidigare samt nuvarande kvartsfinalsystem 

förklaras och tidigare studier gås igenom. Därefter följer ett metodavsnitt som behandlar teori 

och metoder som används i studien. Dataavsnittet tar upp bearbetning av data, definition av 

variabler och deskriptiv statistik. Efter dataavsnittet behandlas studiens modeller för både den 

logistiska och multipla regressionen. Därefter följer resultatavsnittet som visar studiens resultat 

i olika tabeller. Dessa resultat och möjliga slutsatser och felkällor tas upp i diskussionsavsnittet.  

2 Bakgrund 
Detta kapitel ger en övergripande återblick på det tidigare systemet, tidigare studiers slutsatser 

samt grundligare information om det nuvarande systemet. 

2.1 Tidigare kvartsfinalsystem 
Individuella sprinttävlingar börjar med en kvalomgång där mellan 60–80 åkare deltar, 

organiserade i intervaller med några sekunders mellanrum mellan varje tävlande. De åkarna 

med de 30 bästa tiderna i kvalet går vidare till fem olika kvartsfinalerna med sex åkare i varje 

kvartsfinal. Det nuvarande systemet som innebär att åkaren själv får välja kvartsfinal började 

som ett test i slutet av säsongen 2014/2015, säsongen efter började systemet gälla fullt ut. Innan 

detta, användes ett system som innebar att åkaren blev tilldelad en kvartsfinal utifrån vilken 

placering åkaren placerade sig på i kvalomgången.  

Varje kvartsfinal hade samma rangsumma (93) för att det skulle bli en jämn fördelning 

kvartsfinalerna emellan med avseende på åkarnas kvalitet. Exempelvis blev åkaren med bästa 

kvaltiden placerad i kvartsfinal ett och åkaren med näst bästa kvaltiden placerad i kvartsfinal 

fyra. Detta gav åkare som gjort ungefär lika bra ifrån sig olika sena kvartsfinaler, vilket gav 

åkarna olika tid att vila upp sig inför en eventuell semifinal och final.  

En åkare som blev placerad i kvartsfinal fem, fick kortare tid till att återhämta sig inför 

semifinalen och eftersom den åkaren även blev tilldelad semifinal två, kortare tid att återhämta 

sig inför finalen. Förändringen i systemet har nu funnits i fyra hela säsonger och i två tävlingar 

under slutet av säsongen 2014/2015 (Fis 2019b). 

Ett ännu tidigare system som fanns innebar att de som inte gick vidare till final (de som 

placerade sig på platserna 4,5 och 6 i respektive semifinal) genomförde en B-final före A-
finalen. Alltså fanns det inte heller någon bästa och näst bästa tid som gick vidare som det finns 

i de senare systemen. Det gav åkarna i den senare finalen lite extra vila (i väntan på att B-finalen 
skulle genomföras), vilket i sin tur kan ha varit ett sätt att jämna ut chanserna för de åkarna med 

en senare semifinal att vinna tävlingen eller ta sig upp på pallen. När B-finalen senare togs bort 
och byttes ut mot det systemet som är nämnt ovan blev förutsättningarna, som nämnt, något 

orättvisa med avseende på vilan före final (Fis 2019b). 
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2.2 Tidigare studier 
En uppsats skriven av tidigare Örebro universitetsstudenterna Oliver Bordier och Eric 

Lövestedt besitter ett liknande upplägg som denna uppsats. Där undersöktes bland annat hur 

sannolikheten skiftade för att nå pallen givet vilken kvartsfinal åkaren placerades i, vilket var 

beroende av vilken placering du erhöll i kvalet. Den studien gjordes under tiden med de 

föregående reglerna. Bordier och Lövestedt kom fram till att de enskilda åkarens placering i 

kvalet hade en positiv effekt på sannolikheten att uppnå en pallplacering. De kom även fram till 

att det är en fördel att hamna i en tidig kvartsfinal (kvartsfinal ett eller två) jämfört med en 

senare kvartsfinal efter att ha kontrollerat för kvalplacering. (Bordier & Lövestedt 2015) 

2.3 Nuvarande kvartsfinalsystem 
Efter kvalet får de 30 bästa åkarna nu välja själva vilken av kvartsfinalerna de vill delta i utefter 

vilken placering de fick i kvalomgången. Turordningen är följande; först får den elfte bästa 

åkaren i kvalomgången välja och sedan den tionde bästa åkaren och så vidare tills den snabbaste 

åkaren i kvalomgången har valt. Sedan är det den tolfte snabbaste åkarens tur i fallande ordning 

till dess att åkare nummer 30 efter kvalet har tilldelats en kvartsfinal. (Fis 2019b) 

Efter kvartsfinalerna blir det två semifinaler med sex åkare i varje semifinal. De två bästa åkarna 

från kvartsfinal ett och två går vidare till semifinal ett och de två bästa åkarna från kvartsfinal 

fyra och fem går till semifinal två. I den tredje kvartsfinalen går vinnaren till semifinal ett och 

tvåan till semifinal två. Sedan går även två “lucky losers” vidare, de två åkarna med bästa 

tiderna (utöver de som avancerat på placering).  

Åkaren med den bästa tiden går till semifinal två och den med näst bäst tid går till semifinal ett. 

Det är därmed möjligt att fyra åkare från en och samma kvartsfinal avancerar till semifinal, om 

den kvartsfinalen går snabbare än alla andra. Till finalen går vinnaren och tvåan av varje 

semifinal, men även här de två åkarna med bästa tiderna som har placerat sig på antingen tredje 

och/eller fjärdeplats. Finalen består således av sex åkare. De tre bästa åkarna erhåller en 

pallplats och en brons-, silver- eller guldmedalj. (Fis 2019b) 

Varje åkare som avancerar från kvalomgången tilldelas även världscuppoäng. Ju högre 

placering åkaren erhåller, desto fler världscuppoäng. Världscuppoängen varierar dock från 

tävling till tävling, i vissa tävlingar erhåller vinnaren endast hälften av poängen som den brukar. 

I dessa tävlingar är det de nio bäst placerade åkarna som får färre poäng än vad de får i en 

fullpoängstävling. (Fis 2019b) 

Herrarnas sprinttävlingar är generellt något längre än damernas. Tävlingarna hålls under samma 

dag och på banor på samma ort. Eftersom hänsyn endast har tagits till åkarnas placering i 

förhållande till varandra och inte deras åktid kan resultaten enklare jämföras mellan damer och 

herrar. Att tävlingarna hålls under samma dag medför även att väderförhållanden kan anses vara 

lika för såväl damer som herrar under en och samma tävling och således inte vara en betydande 

faktor i jämförelse av resultaten mellan damer och herrar. (Fis 2019b) 

3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de statistiska metoder som används för beräkningar och analyser av 

datamaterialet. 
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3.1 Multipel regression 
De antaganden som gjorts är de som Stock och Watson beskriver som nödvändiga i sitt kapitel 

om regression (Stock & Watson, 2015). Som en extra försiktighetsåtgärd används robust 

regression för att tillåta för heteroskedasticitet (Stock & Watson, 2015). 

3.2 Logistisk regression 
Logistisk regression innebär att responsvariabeln Y är binär. Den antar värdet 1 eller 0 beroende 

på om en händelse inträffar eller ej. Responsvariabeln beskrivs genom olika kombinationer av 

förklaringsvariabler som antingen kan vara binära eller kontinuerliga variabler. Med logistisk 

regression modelleras sannolikheten att responsvariabeln antar värdet 1 (att händelsen inträffar) 

som en funktion av förklarande variabler 𝑋1, 𝑋2, …,𝑋𝑘 . (Altman, 1997) 

𝑝(𝑌 = 1) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘
 (1) 

 

I ekvation (1) visas en logistisk funktion för sannolikheten att Y antar värdet 1. (James, 

Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013) 

3.3 Devians 
Deviansen är ett mått på modellens lämplighet. Ett lågt värde på deviansen i jämförelse med 

antalet frihetsgrader är att föredra. För att testa multipla parameterrestriktioner nyttjas 

likelihoodkvottest och för test av enskilda parametrar används Wald-test (Dobson & Barnett 

2018). 

Om kvartsfinalerna ej är signifikanta i den modellen med alla de nämnda förklarande 

variablerna behöver det testas om kvartsfinalerna är icke signifikanta som grupp, detta görs med 

en differens mellan residualdevianserna för en modell där kvartsfinalerna är uteslutna och den 

modellen med samtliga variabler. Den differensen är chi-två fördelad med (k-n) frihetsgrader 

där k är frihetsgradtalet för den modell utan kvartsfinalerna och n är frihetsgradtalet för 

modellen med samtliga variabler. Om chi-två värdet ej är signifikant innebär det att modellen 

utan kvartsfinalerna är att föredra, detta skulle antyda att modellen inte tappar väsentlig 

information av att exkludera dem ur modellen. Det kritiska värdet är 9,488 vid fyra frihetsgrader 

vid en signifikansnivå på 5%. (Altman, 1997) 

4 Data 
Detta kapitel beskriver insamling och bearbetning av data. 

4.1 Insamling av data 
Data har hämtats från Internationella skidförbundets hemsida där de officiella resultaten för 

varje sprinttävling i världscupen finns tillgängliga. Damernas respektive herrarnas 

tävlingsresultat hämtades den 30 respektive 31 mars 2019. De sammanställda resultaten för 

världscupen för respektive säsong hämtades 2 maj 2019. (Fis 2019a) 

4.2 Databearbetning 
Ifall en åkare bryter mot vissa regler riskerar denne en del olika straff. I händelse av detta 

markeras detta i resultatutskriften som publiceras på Internationella Skidförbundets hemsida. 

De fall som inträffat under berörda tävlingar är bland annat; 
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1. Did Not Finish (DNF), en åkare som inte fullföljer ett heat utav någon anledning och 

därmed hamnar på sista plats i heatet. Behåller världscuppoängen för sin placering. 

2. Did Not Start (DNS), en åkare som inte startar sitt heat utav någon anledning och 

därmed hamnar på sista plats i heatet. Behåller världscuppoängen för sin placering. 

3. Ruled as Last (RAL), en åkare som bryter mot någon regel och straffas genom att 

placeras sist i heatet. Behåller världscuppoängen för sin placering.  

4. Disqualified (DSQ), en åkare som bryter mot någon/några regler och straffas genom att 

bli diskvalificerad. Behåller inte världscuppoängen för sin placering. 

Samtliga händelser där åkaren behåller världscuppoängen (DNF, DNS och RAL) har 

behandlats på samma sätt som en vanlig observation. När en åkare är diskvalificerad (DSQ) 

inkluderas åkaren i modellerna men antalet intjänade världscuppoäng sätts till 0.  

De 46 aktuella tävlingsresultaten har sammanställts i Excel och analyserats i R-Studio, där 

paketen corrplot, RVAideMemoire, car, olsrr, MASS och foreign har använts för olika statistiska 

tester och framställning av figurer. 

4.3 Definition av variabler 
I detta avsnitt definieras de variabler som använts i de slutgiltiga modellerna och hur de har 

tagits fram. 

4.3.1 kvart1 

En binär variabel, kvart1 antar värdet 1 om åkaren valde den första kvartsfinalen, 0 annars. 

4.3.2 kvart2 

En binär variabel, kvart2 antar värdet 1 om åkaren valde den andra kvartsfinalen, 0 annars. 

4.3.3 kvart3 

En binär variabel, kvart3 antar värdet 1 om åkaren valde den tredje kvartsfinalen, 0 annars. 

4.3.4 kvart4 

En binär variabel, kvart4 antar värdet 1 om åkaren valde den fjärde kvartsfinalen, 0 annars. 

4.3.5 kvart5  

En binär variabel, kvart5 antar värdet 1 om åkaren valde den femte kvartsfinalen, 0 annars. 

4.3.6 kvalplac 

Variabeln kvalplac anger åkarens placering i kvalomgången och kan således anta värdena 1–

30. 

4.3.7 kvartrelativsnitt4 

Mäter dagsformen hos en åkares fyra tuffaste konkurrenter i kvartsfinalen med avseende på 

medelvärdet av deras kvalplacering och hur detta skiljer sig mot det genomsnittliga medelvärdet 

för motståndet för de fyra bästa åkare i samma kvartsfinal över alla tävlingar. Om snittet för 

rangsumman beroende på kvalplacering för de fyra tuffaste motståndarna är 15 i kvartsfinal ett 

över alla tävlingar, och för den aktuella tävlingen är motsvarande siffra 10 blir differensen 5. 

Detta indikerar att kvartsfinalen är svårare än vad den brukar vara. Varför det är de fyra tuffaste 

konkurrenterna och inte alla åkare i en kvartsfinal är för att åkare som placerat sig i de nedre 

delarna av kvalomgången mer eller mindre blir tilldelade en kvartsfinal. 
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4.3.8 snittpoängsäsong 

Denna variabel är ett mått på hur många världscuppoäng en åkare tagit i genomsnitt under den 

aktuella säsongen, exkluderat den aktuella tävlingen. 

4.3.9 wcrelativ4 

Ett mått på en kvartsfinals svårighetsgrad, wcrelativ4 mäter hur mycket det aggregerade 

medelvärdet för snittpoängsäsong för åkares fyra tuffaste motståndare i en kvartsfinal skiljer 

sig från det genomsnittliga värdet för aktuell kvartsfinal. Om snittet för snittvärldscuppoängen 

för de fyra tuffaste motståndarna är 40 över alla tävlingar i kvartsfinal ett och motsvarande 

siffra för den aktuella tävlingen är 60 blir differensen -20. Detta skulle indikera att kvartsfinalen 

är svårare än vad den brukar vara. 

4.3.10 fullpoäng 

Variabeln fullpoäng är en binär variabel som antar värdet 1 om tävlingen är en fullpoängstävling 

och 0 annars. 

4.3.11 Interaktioner 

För att tillåta en förstärkt samtidig effekt av två variabler skapas olika interaktionsvariabler. 

Dessa skapas mellan kvalplac och snittpoängsäsong, kvalplac och kvartsfinaler 1–4 samt 

mellan snittpoängsäsong och kvartsfinaler 1–4. 

4.4 Deskriptiv statistik 
Detta avsnitt presenterar olika beskrivande tabeller om hur pallplaceringarna har fördelats över 

kvartsfinaler och semifinaler för både damer och herrar. 

Tabell 1. Procentuell fördelning av pallplatser per kvartsfinal, damer 

Säsong 

Kvartsfinal 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Total 

1 16,67 
(1/6) 

30,56 
(11/36) 

36,67 
(11/30) 

40,00 
(12/30) 

27,78 
(10/36) 

32,61 
(45/138) 

2 33,33 

(2/6) 

30,56 

(11/36) 

26,67 

(8/30) 

33,33 

(10/30) 

25,00 

(9/36) 

28,99 

(40/138) 

3 33,33 

(2/6) 

5,56 

(2/36) 

13,33 

(4/30) 

20,00 

(6/30) 

25,00 

(9/36) 

16,67 

(23/138) 

4 16,67 
(1/6) 

22,22 
(8/36) 

10,00 
(3/30) 

3,33 
(1/30) 

13,89 
(5/36) 

13,04 
(18/138) 

5 0 
(0/6) 

11,11 
(4/36) 

13,33 
(4/30) 

3,33 
(1/30) 

8,33 
(3/36) 

8,70 
(12/138) 

 

I tabell 1 visas fördelningen av pallplatser för vardera kvartsfinaler över de fem observerade 

säsongerna. Det syns att kvartsfinal ett och två har störst andel som når en pallplats. Kvartsfinal 

fyra och fem har lägst andel. Det kan även noteras att kvartsfinal ett och två följer varandra 

ganska väl över de fem säsongerna. 
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Tabell 2. Procentuell fördelning av pallplatser per semifinal, damer 

Säsong 

Semifinal 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Total 

1 50,00 

(3/6) 

61,11 

(22/36) 

73,33 

(22/30) 

86,67 

(26/30) 

72,22 

(26/36) 

71,74 

(99/138) 

2 50,00 

(3/6) 

38,89 

(14/36) 

26,67 

(8/30) 

13,33 

(4/30) 

27,78 

(10/36) 

28,26 

(39/138) 

 
Det kan observeras i tabell 2 att det är en mycket större andel av pallplatserna som tas av åkare 

från semifinal ett. 
 

Tabell 3. Procentuell fördelning av pallplatser per kvartsfinal, herrar 

Säsong 

Kvartsfinal 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Total 

1 16,67 
(1/6) 

33,33 
(12/36) 

30,00 
(9/30) 

53,33 
(16/30) 

58,33 
(21/36) 

42,75 
(59/138) 

2 50 
(3/6) 

36,11 
(13/36) 

33,33 
(10/30) 

23,33 
(7/30) 

19,44 
(7/36) 

28,99 
(40/138) 

3 16,67 

(1/6) 

16,67 

(6/36) 

20,00 

(6/30) 

13,33 

(4/30) 

5,56 

(2/36) 

13,77 

(19/138) 

4 16,67 
(1/6) 

2,78 
(1/36) 

13,33 
(4/30) 

3,33 
(1/30) 

13,89 
(5/36) 

8,70 
(12/138) 

5 0 

(0/6) 

11,11 

(4/36) 

3,33 

(1/30) 

6,67 

(2/30) 

2,78 

(1/36) 

5,80 

(8/138) 

  
Det observeras i tabell 3 att andelen som har tagit en pallplats som åkt kvartsfinal ett har ökat 

från 16,67 procentenheter till 58,33 procentenheter. Säsong 14/15 ska observeras med 
försiktighet då det endast erhölls totalt sex pallplatser från de fem kvartsfinalerna. Det kan även 

observeras att medelvärdet sjunker drastiskt mellan de olika kvartsfinalerna från nummer ett till 
fem. 

 
Tabell 4. Procentuell fördelning av pallplatser per semifinal, herrar 

Säsong 

Semifinal 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Total 

1 83,33 
(5/6) 

77,78 
(28/36) 

70,00 
(21/30) 

83,33 
(25/30) 

77,78 
(28/36) 

77,54 
(107/138) 

2 16,67 
(1/6) 

22,22 
(8/36) 

30,00 
(9/30) 

16,67 
(5/30) 

22,22 
(8/36) 

22,46 
(31/138) 

 

I tabell 4 observeras det att andelen från semifinal ett som tar en pallplats har stabiliserat sig 
mellan 70 och 80 procent. 
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Figur 1. Medelvärde av kvartsfinalers rangsummor, per säsong, herrar. 

I figur 1 syns det tydligt att kvartsfinal fem har högst rangsumma, alltså är det fler åkare med 

sämre placeringar i kvalet som valt kvartsfinal fem. Kvartsfinal ett och två är kvartsfinalerna 

med lägst rangsumma. 
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Figur 2. Medelvärde av rangsummor av fyra bästa åkare i en kvartsfinal, per säsong, herrar. 

När det endast är de fyra bästa åkarnas rangsumma syns det ännu mer tydligt att kvartsfinal fem 

är helt ensam om att vara den kvartsfinal som oftast har högst rangsumma. Kvartsfinal ett och 

två varierar om vilken som har det lägsta medelvärdet av rangsumman av de fyra bästa åkarna. 
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Figur 3. Medelvärde av kvartsfinalers rangsummor, per säsong, damer. 

För damerna är det mer jämnt mellan kvartsfinalerna. Det finns skillnader, men ju fler säsonger 

som går desto mer verkar kvartsfinalerna närma sig varandra. 
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Figur 4. Medelvärde av rangsummor av fyra bästa åkare i en kvartsfinal, per säsong, damer. 

Det syns i figur 4 att kvartsfinal ett och två är de kvartsfinalerna som har det tuffaste motståndet. 

Kvartsfinal tre och fyra varierar med att vara den kvartsfinalen med näst sämst motstånd (med 

avseende på kvalplacering). Kvartsfinal fem är ännu en gång den kvartsfinalen där rangsumman 

är lägst. 
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5 Modell 
Detta avsnitt presenterar de modeller som ansatts för att besvara studiens frågeställningar. 

5.1 Logistisk regression 
I denna logistiska regression används en responsvariabel som antar värdet 1 om åkaren erhåller 

en pallplacering, 0 annars. Den första modellen utgörs av de förklarande variablerna: kvart1, 

kvart2, kvart3, kvart4 med kvart5 som referens. 

Den andra modellen utgörs av de förklarande variablerna som nämnts ovan samt kvalplac, 

snittpoängsäsong och en interaktion mellan de två variablerna. När dessa variabler tillkommer 

i modellen inkluderas information om åkarnas individuella kvalitet. Detta kan tolkas som 

åkarnas dagsform och potential, samt en förstärkt samtidig effekt. 

Den tredje modellen innehåller de förklarande variablerna som är nämnda ovan men även 

kvartrelativsnitt4 och wcrelativ4. De två nyss tillkomna variablerna ger en möjlighet att 

beskriva kvaliteten av motståndet i varje kvartsfinal. 

Den fjärde modellen exkluderar samtliga kvartsfinaler från den tredje modellen för att med ett 

likelihoodkvottest undersöka om kvartsfinalerna är icke signifikanta som grupp. 

5.2 Multipel regression 
I de multipla regressionsmodellerna är responsvariabeln antal världscuppoäng som varje åkare 

erhåller. De förklarande variablerna har valts med förhoppningen om att en åkares prestation i 

världscupen kan förklaras utifrån annat än enbart vilken kvartsfinal åkaren valde. 

Modellerna i den multipla regressionen följer samma mönster som de logistiska 

regressionsmodellerna, med tillägget att variabeln fullpoäng adderas separat i den tredje 

modellen. Den femte modellen innehåller utöver samtliga förklarande variabler i den fjärde 

modellen även interaktioner mellan de olika kvartsfinalerna och kvalplac respektive 

snittpoängsäsong. Detta görs för att undersöka om en tydligare effekt på samvariation mellan 

åkarens kvalitet och val av kvartsfinal existerar. 

  



   

 

13 

 

6 Resultat 
Detta avsnitt presenterar uppsatsens resultat. 

6.1 Logistisk modell 
I detta avsnitt presenteras de logistiska regressionsmodellerna för damer och herrar.  

Tabell 5. Logistiska regressionsmodeller, pallplacering som responsvariabel, damer. 

Modell 

Variabel 

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

Intercept -3,091*** 
(0,295) 

-2,666*** 
(0,502) 

-4,749 *** 
 (1,039) 

-4,370*** 
(0,857) 

kvart1 1,455*** 
(0,337) 

0,443 
(0,403) 

-0,406 
(0,612) 

 

kvart2 1,316*** 

(0,341) 

0,302 

(0,405) 

-0,547 

(0,612) 

 

kvart3 0,693* 

(0,367) 

0,175 

(0,421) 

-0,266 

(0,483) 

 

kvart4 0,429 
(0,383) 

0,049 
(0,435) 

-0,314 
(0,482) 

 

kvalplac  -0,181*** 
(0,040) 

-0,167*** 
(0,042) 

-0,165*** 
(0,042) 

snittpoängsäsong  0,069*** 

(0,012) 

0,075*** 

(0,013) 

0,071*** 

(0,012) 

kvalplac*snittpoängsäsong  0,003** 

(0,001) 

0,003** 

(0,001) 

0,003** 

(0,001) 

wcrelativ4   0,044** 
(0,021) 

0,026** 
(0,011) 

kvartrelativsnitt4   -0,094* 
(0,051) 

-0,098* 
(0,051) 

Residualdevians 864,02 

(1375) 

522,20 

(1372) 

514,57 

(1370) 

515,84 

(1374) 

Variabelkoefficienter presenteras med estimatets medelfel i parentes under estimatet. 

Individuella koefficienter är statistiskt signifikanta på *10%, **5% eller ***1% 
signifikansnivå. Deviansmått presenteras med antal frihetsgrader inom parentes. 

Avrundat till tre decimaler. 

 

Då kvartsfinalerna ej är statistiskt signifikanta enskilt i den tredje modellen för damerna görs 

ett test för att undersöka om de är signifikanta som grupp. Residualdeviansen för modellen med 

kvartsfinalerna exkluderade var 515,84. Deviansen för modell tre uppgick till 514,57, 

differensen blir därför 1,27 med fyra frihetsgrader, vilket indikerar ett icke signifikant resultat. 

Detta betyder att kvartsfinalerna inte påverkar responsvariabeln varken enskilt eller som grupp 

på signifikansnivån 5%. (Altman, 1997) 

Modell tre antyder att det endast är dagsformen, motståndet i kvartsfinalen (med avseende på 

världscuppoäng och dagsform), hur bra och stor potential en åkare har och till sist en interaktion 

mellan dagsformen och kvalitén på åkaren som påverkar sannolikheten att erhålla en 

pallplacering. 
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Tabell 6. Logistiska regressionsmodeller, pallplacering som responsvariabel, herrar. 

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

Intercept -3,512*** 
(0,359) 

-1,768*** 
(0,491) 

-2,769*** 
(0,827) 

-3,583*** 
(0,612) 

kvart1 2,209*** 
(0,388) 

1,026** 
(0,431) 

0,437 
(0,717) 

 

kvart2 1,737*** 

(0,398) 

0,628 

(0,435) 

0,238 

(0,571) 

 

kvart3 0,907** 

(0,430) 

0,140 

(0,458) 

-0,097 

(0,507) 

 

kvart4 0,421 
(0,465)  

-0,162 
(0,490) 

-0,323 
(0,509) 

 

kvalplac  -0,161*** 
(0,030) 

-0,136*** 
(0,031) 

-0,133*** 
(0,031) 

snittpoängsäsong  0,043*** 

(0,013) 

0,049*** 

(0,012) 

0,054*** 

(0,011) 

kvalplac*snittpoängsäsong  2,1e-05 

(1,4e-03) 

-0,001 

(0,001) 

-0,001 

(0,001) 

wcrelativ4   0,020 
(0,019) 

0,038*** 
(0,010) 

kvartrelativsnitt4   -0,118*** 
(0,039) 

-0,111*** 
(0,039) 

Residualdevians 824,35 

(1375) 

587,95 

(1372) 

575,57 

(1370) 

577,90 

(1374) 

Variabelkoefficienter presenteras med estimatets medelfel i parentes under 

estimatet. Individuella koefficienter är statistiskt signifikanta på *10%, **5% eller 
***1% signifikansnivå. Deviansmått presenteras med antal frihetsgrader inom 

parentes. Avrundat till tre decimaler. 

 

I tabell 6 visar den tredje modellen en residualdevians om 575,57. För att undersöka om 

kvartsfinal ett, två, tre och fyra är signifikanta som grupp eller ej exkluderas de från modellen. 

Residualdeviansen vid en modell utan kvartsfinalerna uppgick till 577,9. Differensen räknas till 

2,33 med fyra frihetsgrader, vilket indikerar ett icke signifikant resultat. Alltså påverkar 

kvartsfinalerna responsvariabeln varken enskilt eller i grupp på signifikansnivån 5%. (Altman, 

1997) 

Modell tre antyder att det endast är dagsformen, motståndet i kvartsfinalen (med avseende 

dagsform), hur bra och stor potential en åkare besitter som påverkar sannolikheten att erhålla 

en pallplacering. Därmed finnes varken det relativa motståndet med avseende på 

världscuppoäng eller interaktionen mellan snittpoängsäsong och kvalplac statistiskt signifikant 

för herrarna. 
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6.2 Multipel regressionsmodell 
I detta avsnitt presenteras de slutgiltiga multipla regressionsmodellerna för damer och herrar. 

Tabell 7. Multipla regressionsmodeller, världscuppoäng som responsvariabel, damer. 

Variabel (1) (2) (3) (4) (5) 

Intercept 18,371*** 

(0,969) 

22,259*** 

(1,242) 

20,509*** 

(1,330) 

10,078*** 

(2,780) 

7,926** 

(3,435) 

kvart1 3,735*** 
(1,371) 

-0,676 
(1,043) 

-0,573 
(1,045) 

-4,768*** 
(1,537) 

-2,755 
(3,219) 

kvart2 2,395* 
(1,371) 

-1,957* 
(1,038) 

1,932* 
(1,040) 

-5,982*** 
(1,520) 

-3,043 
(3,147) 

kvart3 0,416 

(1,371) 

-1,727* 

(1,029) 

-1,680 

(1,030) 

-3,799*** 

(1,170) 

-2,875 

(3,156) 

kvart4 0,415 

(1,371) 

-1,118 

(1,027) 

-1,127 

(1,029) 

-2,834** 

(1,134) 

-1,106 

(3,117) 

kvalplac  -0,560*** 
(0,056) 

-0,562*** 
(0,056) 

-0,472*** 
(0,062) 

-0,415*** 
(0,111) 

snittpoängsäsong  0,733*** 
(0,042) 

0,749*** 
(0,042) 

0,785*** 
(0,043) 

0,914*** 
(0,089) 

kvalplac*snittpoängsäsong  -0,016*** 
(0,003) 

-0,016*** 
(0,003) 

-0,016*** 
(0,003) 

-0,017*** 
(0,003) 

fullpoäng   2,652*** 

(0,683) 

2,365*** 

(0,686) 

2,195*** 

(0,685) 

kvartrelativsnitt4     -0,377** 

(0,150) 

-0,372** 

(0,150) 

wcrelativ4    0,223*** 
(0,057) 

0,229*** 
(0,057) 

snittpoängsäsong*kvart1     -0,081 
(0,093) 

snittpoängsäsong*kvart2     -0,210** 

(0,092) 

snittpoängsäsong*kvart3     -0,142 

(0,097) 

snittpoängsäsong*kvart4     -0,023 
(0,099) 

kvalplac*kvart1     -0,087 
(0,137) 

kvalplac*kvart2     -0,039 

(0,135) 

kvalplac*kvart3     0,028 

(0,139) 

kvalplac*kvart4     -0,102 
(0,143) 

Variabelkoefficienter presenteras med estimatets medelfel i parentes under 
estimatet. Individuella koefficienter är statistiskt signifikanta på *10%, **5% 

eller ***1% signifikansnivå. Avrundat till tre decimaler. 
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Modell fem i tabell 7 visar att samtliga kvartsfinaler finnes ej statistiskt signifikanta på 

signifikansnivån 5%. Enligt modellen bör en åkare eftersträva en så låg kvalplacering som 

möjligt, ha hög snittpoängsäsong, välja kvartsfinal fem men även observera motståndarna i 

kvartsfinalerna för att möjligtvis välja annan kvartsfinal än fem för att erhålla så många 

världscuppoäng som möjligt. Den andra kvartsfinalen har två negativa effekter på antalet 

erhållna världscuppoäng, både enskilt och som interaktion med snittpoängssäsong. 
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Tabell 8. Multipla regressionsmodeller, världscuppoäng som responsvariabel, herrar. 

Variabel (1) (2) (3) (4) (5) 

Intercept 17,660*** 
(0,971) 

24,860*** 
(1,265) 

23,439*** 
(1,384) 

25,925*** 
(1,850) 

23,868*** 
(2,950) 

kvart1 4,285*** 
(1,373) 

0,0004 
(1,115) 

0,042 
(1,137) 

5,378** 
(2,259) 

6,597* 
(3,914) 

kvart2 2,764** 

(1,373) 

-0,991 

(1,092) 

-0,984 

(1,114) 

2,489 

(1,682) 

5,523 

(3,576) 

kvart3 1,800 

(1,373) 

-0,377 

(1,083) 

-0,360 

(1,104) 

-1,866 

(1,352) 

3,481 

(3,479) 

kvart4 1,451 
(1,373) 

-0,644 
(1,081) 

-0,615 
(1,102) 

0,613 
(1,186) 

4,821 
(3,558) 

kvalplac  -0,613*** 
(0,056) 

-0,610*** 
(0,057) 

-0,571*** 
(0,060) 

-0,458*** 
(0,133) 

snittpoängsäsong  0,663*** 

(0,042) 

0,680*** 

(0,043) 

0,662*** 

(0,043) 

0,648*** 

(0,102) 

kvalplac*snittpoängsäsong  -0,020*** 

(0,003) 

-0,021*** 

(0,003) 

-0,021*** 

(0,003) 

-0,019*** 

(0,004) 

fullpoäng   2,177*** 
(0,731) 

2,464*** 
(0,735) 

2,453*** 
(0,742) 

kvartrelativsnitt4     -0,359*** 
(0,133) 

-0,366*** 
(0,134) 

wcrelativ4    -0,132*** 

(0,050) 

-0,130** 

(0,051) 

snittpoängsäsong*kvart1     0,121 

(0,106) 

snittpoängsäsong*kvart2     -0,064 
(0,110) 

snittpoängsäsong*kvart3     0,025 
(0,113) 

snittpoängsäsong*kvart4     -0,153 

(0,112) 

kvalplac*kvart1     -0,156 

(0,162) 

kvalplac*kvart2     -0,133 
(0,158) 

kvalplac*kvart3     -0,190 
(0,161) 

kvalplac*kvart4     -0,159 

(0,174) 

Variabelkoefficienter presenteras med estimatets medelfel i parentes under 

estimatet. Individuella koefficienter är statistiskt signifikanta på *10%, 
**5% eller ***1% signifikansnivå. Avrundat till tre decimaler.  
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Modell fem i tabell 8 visar att ingen kvartsfinal finnes statistiskt signifikanta på 

signifikansnivån 5% och alla innehar ett negativt estimat. Dock finnes kvartsfinal ett 

signifikant på nivån 10%.  En åkare ska placera sig på en så låg kvalplacering som möjligt, ha 

hög snittpoängsäsong, möjligtvis välja kvartsfinal ett men även observera motståndarna i 

kvartsfinalerna för att erhålla så många världscuppoäng som möjligt.   
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7 Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt eventuella förbättringar som kan göras. Slutligen 

dras möjliga slutsatser utifrån presenterade resultat. 

7.1 Diskussion 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om åkarna med det nuvarande systemet väljer 

kvartsfinal på ett sådant sätt att den så kallade kvartsfinaleffekten suddas ut, alltså att det inte 

är en fördel, dels med avseende på sannolikheten att erhålla en pallplacering och dels med att 

maximera antalet erhållna världscuppoäng, att välja en tidigare kvartsfinal jämfört med en 

senare. Den andra frågeställningen som studien tog sig an var om det finns utrymme för åkarna 

att vara taktiska i valet av kvartsfinal. Alltså om motståndet i kvartsfinalen spelar roll för 

sannolikheten att erhålla en pallplacering. 

Utifrån resultaten i föregående kapitel kan det sägas att i damernas logistiska regression är det 

variabeln kvalplac som påverkar sannolikheten mest. Således är dagsformen för åkaren mycket 

viktig för sannolikheten att nå en pallplacering. Det är rimligt då det ofta kan bero på hur 

åkarens kropp mår och har laddats upp inför tävlingen som avgör hur det kommer gå. 

Eftersom inte någon utav kvartsfinalernas parameterskattningar visade sig vara statistiskt 

signifikanta på signifikansnivån 5% i den tredje logistiska modellen och inte heller som grupp 

kan det tolkas som att damerna i någon mening väljer optimalt, alltså att det inte längre spelar 

någon roll vilken kvartsfinal åkaren väljer för att med så stor sannolikhet som möjligt nå en 

pallplacering. Om en bra åkare väljer en tidig kvartsfinal stöter åkaren på bättre motstånd och 

får det svårare att nå pallplacering. Om en bra åkare istället väljer en senare kvartsfinal får 

åkaren troligtvis lättare motstånd men mindre vila inför en eventuell final. 

Herrarnas resultat skiljer sig från damernas på så sätt att motståndet i kvartsfinalen med 

avseende på dagsform, kvalplaceringen, hur bra och stor potential en åkare besitter endast 

finnes statistiskt signifikanta. Motståndet i kvartsfinalen med avseende på snittvärldscuppoäng 

per säsong saknar betydelse för sannolikheten att nå en pallplacering. Inte heller finnes 

interaktionens parameterskattning statistiskt signifikant. I modell tre finnes inte heller någon 

kvartsfinal statistiskt signifikant vilket innebär att val av kvartsfinal ej har signifikant betydelse 

för sannolikheten att erhålla en pallplacering. 

Damernas multipla regressionsmodell med världscuppoäng som responsvariabel visar att 
samtliga kvartsfinalerna har negativa estimat vilket betyder att om en åkare vill erhålla många 
världscuppoäng bör välja kvartsfinal fem. Detta är inte helt orimligt då fler åkare som placerat 
sig på lägre platser i kvalet ofta väljer sena kvartsfinaler och det kan därmed bli lättare för till 
exempel bra åkare att ta sig vidare till semifinal och eventuellt final om de väljer senare 
kvartsfinaler, vilket genererar många världscuppoäng. Dock finnes inte någon kvartsfinal 
signifikant på nivån 5%, vilket antyder att val av kvartsfinal inte har en betydande effekt på 
antalet erhållna världscuppoäng.  

När interaktioner mellan samtliga kvartsfinaler och kvalplac respektive snittpoängsäsong läggs 

till i modell fem finnes endast en av dem statistisk signifikanta. Interaktionen med statistiskt 

signifikant estimat var kvart2 med snittpoängsäsong. Det skulle kunna säga att en åkare som 

väljer kvartsfinal två får ännu en negativ effekt på antalet erhållna världscuppoäng att den väljer 

kvartsfinal två. Detta ska dock tas med försiktighet då i det i tävlingarna är många åkare som 

erhåller få antal världscuppoäng, det är desto färre åkare som erhåller de höga valörerna. Det 
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finns alltså en liten snedfördelning av världscuppoängen, vilket gör att denna modell möjligtvis 

fungerar bättre för åkare som hamnar på placeringarna 11–30. 

Interaktionen mellan kvalplac och snittpoängsäsong erhåller ett negativt värde, vilket kan 

tolkas som att kvalplaceringen betyder mer än snittpoängsäsong vid interaktionen. Då 

interaktionsestimatet är negativt bör åkaren eftersträva en så låg kvalplacering som möjligt för 

att erhålla så många världscuppoäng som möjligt och så många snittpoäng per säsong som 

möjligt. Eftersom interaktionens estimat är väldigt lågt, och snittpoängsäsong som enskild 

variabel har ett mycket högre och positivt estimat väger detta upp den negativa effekten av 

interaktionen. 

Det som skiljer mellan herrarnas och damernas modeller när det gäller de multipla 

regressionsmodellerna med världscuppoäng som responsvariabel är att ingen interaktion mellan 

kvartsfinalerna och kvalplac respektive snittpoängsäsong finnes statistisk signifikant på 

signifikansnivån 5% för herrarna. Damernas femte modell har ett signifikant estimat för 

interaktionen mellan kvart2 och snittpoängsäsong annars är variablerna desamma och tecknet 

framför varje enskild variabel är desamma. Detta visar att ju högre kvalplacering åkaren når i 

kvalet desto färre poäng erhåller åkaren. Om kvartsfinalen är svårare än vanligt (med avseende 

på dagsformen eller världscuppoäng) desto färre poäng erhåller åkaren. Ju bättre åkaren har 

varit tidigare på säsongen och ju större potential åkaren har desto fler poäng kommer åkaren 

erhålla. 

7.2 Felkällor 
Det kanske största problemet som denna studie dras med kan vara att datamaterialet inte är 

slumpmässigt genererat utan att det istället är upprepade mätningar då det ofta är samma åkare 

som deltar i flera olika tävlingar. Detta kan leda till ett beroende, vilket i sin tur kan skapa 

problem när de olika regressionerna genomförs (Stock & Watson, 2015). Således är antagandet 

om att observationerna ska vara oberoende och identiskt fördelade det antagande som kan anses 

som det mest vaga av de fyra antaganden som nämns av Stock & Watson (2015). 

En möjlig förbättring på detta område skulle kunna vara att det kontrolleras för alla enskilda 

åkare för att få så bra precision som möjligt i varje skattning. Det skulle möjligtvis kunna ha 

adderats fler förklarande variabler till modellen i försök att beskriva så mycket av variationen i 

datamaterialet som möjligt. 

De multipla regressionsmodellerna tar troligen skada av att responsvariabeln är väldigt 

snedfördelad. Eftersom många deltagare får lågt antal poäng och några få får fler poäng blir det 

uppenbarligen svårt att prediktera en högre poäng. 

7.3 Slutsats 
De slutsatser som kan dras är att damerna verkar välja kvartsfinal på ett sådant sätt att det inte 

beror på vilken kvartsfinal åkaren deltar i för sannolikheten att nå en pallplacering. Damerna 

väljer i någon mening rationellt, vilket också gör att det går att argumentera för att 

sprinttävlingen blivit mer rättvis för damerna. För damerna finns det även utrymme att agera 

taktiskt till sin fördel genom att observera hur motståndet ser ut i varje kvartsfinal för att kunna 

välja en optimal väg till en eventuell pallplacering. 

Utifrån herrarnas resultat kan även här samma slutsats dras. De väljer också på ett sådant sätt 

att det inte beror på vilken kvartsfinal åkaren väljer för sannolikheten att nå pallplacering. 

Herrarna väljer alltså liksom damerna rationellt. Dock har inte motståndet med avseende på hur 
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bra dagsform och stor potential motståndaren besitter en signifikant betydelse för sannolikheten 

att nå en pallplacering. Likväl finns det utrymme för herrarna att välja kvartsfinal taktiskt med 

avseende på motståndarnas dagsform. 

Slutsatsen som kan dras från de två multipla regressionerna är att det inte finns en optimal 

strategi med avseende på val av kvartsfinal för att maximera antalet världscuppoäng. En åkare 

ska försöka eftersträva en låg kvalplacering, hög snittpoängsäsong men även ta hänsyn till 

motståndet i kvartsfinalen. Damerna har dock en negativ effekt av att välja kvartsfinal två. 
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