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Sammanfattning 
 
Sporten ishockey är sett till publikantalet den nästa största sporten i Sverige efter fotbollen. 

Enligt svenskt media så upplever SHL1 en nedåtgående trend. Uppsatsens primära syfte är 

och ta reda på vilka faktorer som har haft en påverkan på biljettefterfrågan under de tre 

senaste SHL-säsongerna. Medan den sekundera syftet med uppsatsen är att, givet utsålda 

arenor, försöka skatta potentiellt missade intäkter för respektive förening på grund av 

arenornas kapacitetsbegränsningar.  

 

Datamaterialet till studien består av SHL-säsongerna 15/16,16/17 och17/18 och bygger på 

information över förklaringsvariabler som kan tänkas påverka biljettefterfrågan. I denna 

studie används en censorerad regressionsmodell för studiens primära syfte, medan en 

trunkerad regression modell används till uppsatsens sekundera syfte.  

 

Utifrån resultatets parameterskattningar kan en stor del av biljettefterfrågan förklaras av vilket 

lag som spelar på hemmais. Faktorerna som är inkluderade i denna uppsats och som kan 

tänkas påverka biljettefterfrågan är indelade i kategorierna sportsliga faktorer, ekonomiska 

faktorer, tidsrelaterade faktorer och övriga faktorer. Exempel på en variabel som har 

inkluderats i studien är bland annat variabeln derby som visade sig ha en positiv påverkan på 

efterfrågan. En variabel som däremot hade ett negativ påverkan på biljettefterfrågan var 

position hemma, vilket innebär att efterfrågan sjönk med genomsnitt 0,77 procent, allt annat 

lika, för varje tappad tabellposition av hemmalaget. När det gäller lagens predikterade 

missade intäkter, skattades det största prediktionsvärdet för laget Örebro HK, där de 

potentiella missade intäkter predikterades till över 4 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Den svenska ishockeyligan, högsta serien inom svensk elitishockey för herrar 
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1. Inledning 
 

Precis som andra elitidrotter är svensk elithockey beroende av publikintäkter. Under säsongen 

15/16 passerades gränsen två miljoner besökare till arenorna för första gången under en och 

samma säsong, en gräns som även har passerats under de två efterföljande säsongerna. Svensk 

media rapporterar däremot om nedåtgående publiktapp med stora svarta bokstäver. Det är en 

sanning med en viss modifikation. Visserligen tappade Malmö Redhawks cirka 700 åskådare 

per match under den gångna säsongen, 17/18, i jämförelse med säsongen innan. Vidare har 

laget Örebro HK fått uppleva en nedåtgående trend i antalet slutsålda matcher under de tre 

senaste säsongerna. Åtta av Örebro HK:s hemmamatcher under säsongen 17/18 hade ett 

åskådarantal under 5000 åskådare, något som aldrig har hänt innan. Dock har en del av 

ishockeylagen som tillhör Svenska Hockeyligan, SHL, lyckats öka dess beläggningsgrad 

under den säsongen 17/18. Ett exempel är laget Färjestad BK som under den senaste säsongen 

observerat en ökning i antal åskådare med i genomsnitt 900 åskådare i jämförelse med 

säsongen innan. Ytterligare sju lag som tillhör SHL har under den senaste säsongens gång 

observerat en positiv utveckling gällande antal åskådare. 

 

Anledningarna till ett eventuellt publiktapp kan vara många, som exempelvis förändrade 

preferenser hos supportrarna, ökande möjligheter till att se matcherna från hemmet, med 

mera. Detta kan leda till en direkt, som såväl indirekt påverkan på elitlagens ekonomi. 

Biljettintäkter bland SHL-lagen har under de tre senaste åren genererat mellan 17–44 procent 

av föreningarnas totala intäkter per säsong (EY 2017). Utöver biljettförsäljningsintäkter 

förekommer även intäkter i form av mat, dryck och souvenir-försäljning till supportrarna. 

Intäkter från utomstående aktörer med intresse för klubben, som exempelvis sponsorer, 

påverkas också av hur stort publikintresset är för respektive klubb.   

 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som har haft en påverkan på efterfrågande 

biljetter för SHL-matcher under de tre senaste säsongerna, samt hur stora effekterna av dessa 

faktorer har varit. Studien har dessutom för avsikt att uppskatta den sanna efterfrågan och på 

så sätt de intäkter SHL-lagen går miste om, under situationer där matcher är utsålda, och 

antalet individer som efterfrågar en åskådarplats är således fler än antalet åskådare på plats. 
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Tidigare studier över efterfrågan på sportevenemang sträcker sig tillbaka till 1970-talet då 

bland annat Noll (1974) och Demmert (1973)2 genomförde studier med liknande 

frågeställningar. Tillsammans med match- och tidsrelevanta aspekter inkluderade i 

undersökningen, analyserade författarna publiktillströmningen med hjälp av bakomliggande 

faktorer som exempelvis lokal folkmängd, substitut, demografi och historik. Inom tidigare 

studier har ekonomiska aspekter varit en viktig del, men även ett något problematiskt område 

på grund av svårigheter att få tillgång till korrekt data.  

 

Enligt majoriteten av tidigare studier är OLS-metoden den mest tillämpade metoden för 

skattningar över vad som driver efterfrågan till sportevenemang. Det mått på efterfrågan man 

oftast utgår ifrån är antalet sålda biljetter, men när en arena där ett sportevenemang äger rum 

är utsåld, är den faktiska efterfrågan på biljetter större än antalet sålda. En metod som tillåter 

för en sådan censorerad efterfråga vid nivån slutsålda arenor är den så kallade censorerade 

regressionsmodellen, och har därav varit metoden i denna undersökning. Vidare används även 

en så kallad trunkerad regressionsmodell som tillåter för prediktioner över den sanna 

efterfrågan till sportevenemang. 

 

Studien består av nio kapitel och är disponerad på följande vis: Kapitel två ger en kort 

beskrivning om sporten ishockey och SHL. Kapitel tre tar upp tidigare forskning relaterad till 

undersökningen. Kapitel fyra behandlar ämnet metod. Kapitel fem och sex behandlar 

datainsamlingen följt av en genomgång över variabler och modellbeskrivning. Kapitel sju 

presenterar det erhållna resultatet från parameterskattningarna. Kapitel åtta kommenterar det 

framtagna resultatet och tänkbara osäkerheter som kan tänkas påverka själva resultatet, samt 

inspiration till framtida studier. Kapitel nio som är det avslutande kapitlet presenterar 

rekommendationer till fortsatt forskning, och slutsatser relaterade till undersökningens 

resultat. Material som är relevant för rapporten men anses vara störande för läsaren återfinns i 

kapitel elva i form av appendix. 

 

 
 
 

                                                 
2 Noll (1974) och Demmert (1971), se Suominen (2009) 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Ishockey 
 
Ishockey är inte bara en av Sveriges folkkäraste sport men enligt Total Sportek (2017) även 

den nionde största sporten i världen med utgångspunkt i 13 olika kriterier. Sett till antal 

utövare i åldersgruppen 7–70 år är ishockey den femte största sporten i Sverige, medan om 

publikantal betraktas som mått är ishockey den näst största sporten i Sverige, efter fotboll 

(Riksidrottsförbundet 2013).  

 
2.2 SHL 
 
Svenska Serieföreningen bildades år 1955 och bestod av de ishockeylag som tillhörde 

division 1 och 2. År 1957 bytte Svenska Serieföreningen namn till Serieföreningen 

Elithockey. Säsongen 1975 fick Svenska Hockeyligan sin nuvarande skepnad med totalt tio 

kvalificerade lagmedlemmar. I nuläget består SHL säsongen 2017/2018 av totalt 14 lag.  

Grundserien består av 52 omgångar, där samtliga lag ställs emot varandra, två gånger på 

hemmais och två gånger på bortais. Under grundseriens gång spelas ett antal så kallade back-

to-back-möten, vilket går ut på att två lag ställs emot varandra två dagar i följd i respektive 

lags hemmaarena (SHL 2017). Segrande lag efter ordinarie matchtid belönas med tre poäng, 

medan förlorande lag får noll poäng. Ett oavgjort resultat efter ordinarie matchtid leder till 

förlängning eller eventuellt straffläggning, där segrande lag tilldelas två poäng, och förlorande 

lag ett poäng. Seriens utformning innebär att lag placerade ett till tio vid seriespelets slut når 

slutspel. Lag placerade ett till sex erhåller en direktkvalificering till slutspelets kvartsfinal, 

medan resterande två platser avgörs via åttondelsfinaler mellan lagen som befinner sig på 

slutplaceringar sju till tio. Lagen placerade elva och tolv har spelat klart för säsongen och för 

dessa lag väntar varken degradering eller avancemang till slutspel, medan lag som placerar sig 

på resterande trettonde och fjortonde tabellplacering riskerar degradering och måste kvala mot 

topplagen från näst högsta divisionen, Hockeyallsvenskan, för att behålla sin plats i SHL. 

 

SHL 2017/18 bestod av följande lag: Brynäs IF, Djurgården IF, Frölunda HC, Färjestad BK, 

HV71, Karlskrona HK, Linköpings HC, Luleå HF, Malmö Redhawks, Mora IK, Rögle BK, 

Skellefteå AIK, Växjö Lakers och Örebro HK. 
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3. Tidigare forskning 
 
En individs efterfrågan på sportevenemang bygger på en hel del olika faktorer. Vilka 

specifika faktorer som förklarar efterfrågan på sportevenemang har under en lång period varit 

en populär frågeställning inom Sports Economics. Vetenskapliga studier beträffande ämnet 

sträcker sig tillbaka 1970-talet, där studier skiljer sig till största del åt forskarens val av 

inkluderade förklaringsvariabler, men även åt metodvalet som grundar sig i utseendet på det 

bakomliggande datamaterialet. Noll (1974) och Demmert (1973)3 som studerade Major 

League Baseball (MLB4) introducerade några av de första empiriska studierna inom ämnet, 

med inkluderade förklaringsvariabler som bland annat lokal köpkraft, befolkningsmängd, 

arenaspecifikationer, substitut och folkmängd på lokal nivå. 

 
3.1 Biljettpris 
 
Som tidigare nämnt avviker vetenskapliga studier som undersöker olika faktorers påverkan på 

efterfrågan till sportevenemang med avseende på de inkluderade förklaringsvariablerna. 

Däremot är förklaringsvariabeln ”biljettpris” något gemensamt för majoriteten av studierna 

inom ämnet, på grund av förmodan att den ekonomiska aspekten, det vill säga kostnaden, har 

ett stort inflytande över en individs efterfrågan på sportevenemang. Bortoluzzo, Iaropoli och 

Machado (2011) studerade brasilianska högsta serien i fotboll mellan tidsperioden 2004–2009 

med hjälp av en regressionsmodell med en censorerad beroende variabel, som i modellen 

representerar fotbollsmatchernas publikantal för den brasilianska högsta serien under den 

nämnda perioden. Modellen inkluderar förklaringsvariabler relaterade till den ekonomiska 

miljön, produktens kvalitet och de monetära och icke-monetära incitament som driver 

individer att besöka fotbollsmatcher. En prisvariabel formulerades genom att beräkna det 

genomsnittliga biljettpriset för respektive lag, med definitionen totala biljettintäkter dividerat 

med det totala antalet sålda biljetter. Parameterskattningen för förklaringsvariabeln, 

genomsnittligt biljettpris, resulterade i ett signifikant negativt värde vilket indikerar att högre 

biljettpriser resulterar i lägre efterfrågan. Coates och Humphreys (2007) studie på 

biljettefterfrågan, baserat på data från National Football League (NFL5), National Basketball 

League (NBA), och Major League Baseball (MLB), resulterade i bevis som väcker förslag om 

                                                 
3 Noll (1974) och Demmert (1973), se Suominen (2009) 
4 Högsta serien i USA inom amerikansk baseboll  
5 Högsta serien i USA inom amerikansk fotboll 
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att efterfrågan på sportevenemang är oelastisk6 med hänsyn till biljettpris. Enligt författarna 

beror den oelastiska efterfrågan på sportevenemang med avseende på biljettpris på 

sammanhängande beslut angående biljettpris, förmåner och andra relaterade produkter som 

har en påverkan på prissättningen och genomförs av intäktsmaximerade monopolister i NBA7 

och MLB. Ett vidare intressant resultat framställt av Coates och Humphreys (2007) angående 

faktorer som bestämmer efterfrågan beskriver den rådande skillnaden för NFL jämfört med 

NBA och MLB med hänsyn till bestämmande faktorer till biljettefterfrågan. Ett resultat som 

enligt författarna kan bidra med ett mer effektivt ekonomiskt beslutfattande av 

sportorganisationer. I en studie som undersökte vilka faktorer som driver efterfrågan på 

sportevenemang grundad på tidigare forskning under perioden 1973–2007 framhäver Garcia 

och Rodriguez (2009)8 en potentiell förklaring till den oelastiska, vid tillfällen positiva, 

priselasticiteten för biljetterefterfrågan. Författarnas förklaring grundar sig i det faktum att 

vinstmaximering inte är en strikt målsättning för alla föreningar, samt att inträdesavgift endast 

är en del av individers totala kostnad vid besök av ett sportevenemang. 

 
3.2 Övriga faktorer 
 
I en studie som undersöker vad som påverkar variationen i publiktillströmning för tjeckisk 

ishockey mellan perioden 2000–2010 redogör Lahvicka (2010) för potentiella 

endogenitetsproblem gällande estimering av biljettprisvariabelns elasticitet. I händelse av att 

prisvariabeln är korrelerad med regressionsmodellens felterm kan detta potentiellt resultera i 

snedvridande skattningar. I syfte att undvika sådana besvär hänvisar författaren till studier 

som redogör för möjliga hanteringsåtgärder vid endogenitetsproblem. Användning av 

instrumentvariabler9 är en ofta förekommande metod för hantering av endogenitetsproblem. 

Garcia och Rodriguez (2002) hanterar problemet genom att inkludera instrumenten 

arenakapacitet och position från föregående säsong, för respektive lag, i en studie som 

undersöker vilka faktorer som påverkar publiknärvaron i den spanska fotbollsligan. Coates 

och Harrison (2005) hanterar endogenitetsproblemet på samma sätt, dock med hjälp av 

                                                 
6 Ett känslighetsmått som uttrycks i procentuell förändring och beskriver hur en förändring av 
en ekonomisk variabel påverkas av en annan variabel. Måttet definieras ofta som förhållandet 
mellan de procentuella förändringarna i respektive variabel 
7 Högsta serien i USA inom basket 
8 Garcia och Rodriguez (2009) använde sig av tidigare forskning i sin undersökning från 
tidsperioden 1973–2007. 
9 Instrumentvariabler vid en linjär regression, används vid situationer där förklarande 
variabler misstänks samvariera med slump fel.  
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instrumentvariabler som stadsspecifika dummys tillsammans med olika stadion, spelare och 

demografiska variabler. Vidare nämner Lahvicka (2010) tveksamheten om huruvida de 

inkluderade instrumentvariablerna är okorrelerade med feltermen. Av den orsaken hänvisar 

författaren till hanteringsmetoden, two equation model, som Paul (2003) redogör för i en 

studie som undersöker efterfrågan på NFL-matcher med hänsyn till publikantalet. 

Huruvida efterfrågan på sportevenemang påverkas av osäkerheten i utfall, det vill säga 

osäkerheten i en matchs slutresultat har analyserats av bland annat Coates och Humphreys 

(2012) i en studie som studerar relationen mellan osäkerheten i utfall och publikefterfrågan på 

NHL10-matcher. Studiens underliggande hypotes byggde på att vid situationer då jämnstarka 

lag ställs emot varandra borde en ökning i publikefterfrågan observeras. Samma frågeställning 

undersöks även av Simmons och Forrest (2002) i en studie där relationen mellan osäkerheten i 

utfall och publikefterfrågan på den engelska fotbollsligan har analyserats. Båda studierna 

uppskattar ett mått på osäkerheten i utfall som baseras på betting odds över matchresultat.  

Vad gäller analysen över NHL-matcher användes data från säsongsperioden 2005–2006 till 

2009–2010, där resultaten gav stöd till att efterfrågan, och därmed publiknärvaro, ökar när 

hemmalagets supportrar förväntar sig seger, medan en förväntad jämn match bland supportrar 

påverkar deras efterfrågan negativt. Däremot finns tydliga bevis som stödjer hypotesen att 

tävlande lag med jämnt balanserade utsikter genererar en ökning i publikefterfrågan vad gäller 

den engelska fotbollsligan, utifrån analysen av Simmons och Forrest (2002) baserad på data 

från de fyra högsta divisionerna i engelsk fotboll säsongen 1997–1998. 

 
En vanligt förekommande förklaringsvariabelvariabel inom undersökningsområdets tidigare 

studier är en variabel som indikerar lagens aktuella sportsliga form. Variabelns formulering 

varierar mellan olika studier, men utgångspunkten ligger vanligen i antal gjorda mål, antal 

segermatcher samt antal erhållna poäng under ett antal spelade matcher. Inom studien över 

publikantal med hänsyn till matchernas osäkerhet vad gäller slutresultat, formulerade 

Simmons och Forrest (2002) en formvariabel med hänsyn till totalt antal erhållna poäng från 

de fem senast spelade matcherna. Utifrån parameterskattningen kunde författarna fastställa att 

en ökning i antal poäng hade ett positivt inflytande på biljettefterfrågan. Även inom studien 

över vilka faktorer som påverkar publikantal när det gäller den spanska fotbollsligan 

formulerades en formvariabel av Garcia och Rodriguez (2002). Variabeln resulterade i 

                                                 
10 Den högsta serien i Ishockey i Nordamerika 
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likande resultat, trots att den varierar vad gäller formulering, och avser istället antal vinster för 

hemmalaget under de tre senaste matcherna. 

 
Simmons och Forrest (2002) studerade även kortsiktiga faktorers påverkan på publikantal, 

med hjälp av variabler som exempelvis tabellposition. Någonting värdefullt att notera enligt 

författarna är den missvisande bilden som tabellpositionen ger upphov till, särskild under 

säsongens inledande omgångar. Ett tydligt mönster blir svårt att uppfatta till följd av att 

vinnande lag under säsongens inledande omgångar kan eventuellt avancera ett antal positioner 

mer, till skillnad mot en seger som istället inträffar under ett senare skede av säsongen.  

Forrest och Simmons (2002) hanterade problemet genom att exkludera säsongens inledande 

omgångar, och skattade en svag positiv påverkan på biljettefterfrågan till följd av högt 

tabellplacerade lag.  

 
Suominen (2009) skattade ett negativt samband mellan bortalagets positiva form vilket i sin 

tur bestämmer ett lags tabellplacering och publiktillströmningen, i sin studie med fokus på 

högsta ligan i finsk ishockey under säsongen 2007–2008. Författaren hävdar att hemmalagets 

framgång lockar till sig fler åskådare med motivering att hemmalagets supportrar föredrar 

underlägset motstånd och en förväntad enkel match istället för en jämn drabbning som tillför 

en osäkerhet med avseende på slutresultat. Vidare förklaras publikminskning till följd av ett 

starkt gästande lag av den avskräckande effekten för hemmalagets supportar, där en ökning i 

sannolikheten för bortalagsseger leder till att en del av hemmasupportrarna avstår från att 

besöka matchen. Ytterligare undersöktes även om avståndet mellan lagen som ställs emot 

varandra har någon betydelse för publikefterfrågan av Suominen (2009). Författaren 

redovisade skattningsresultat där en distansökning från exempelvis 50 till 100 kilometer 

påverkade efterfrågan negativt med ungefär 2,5 procent, allt annat lika. Den negativa effekten 

av större distans på efterfrågan kan enligt Suominen (2009) förklaras delvis av att kort 

avstånd mellan lag som ställs emot varandra minskar resekostnader för bortalagets supportrar 

och generellt sett skapar en derbykaraktär över mötet. 

 
Tidsaspektens påverkan på publikantalet är ytterligare ett populärt område bland tidigare 

forskning inom ämnet. Bland annat skattades ett positivt samband mellan publikantalet för 

brasilianska fotbollsmatcher, och avsparkstid under helgdag eller efter kl.21:00 i jämförelse 

med tidig arbetsdag av Bortoluzzo m.fl. (2011).              
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Kahane och Shmanske (2012)11 redogör för Martin B. Schmidts studie där efterfrågan på NFL 

matcher undersöktes. Studien behandlar bland annat effekten av tidsaspekt på 

biljettefterfrågan där Schmidt presenterar icke signifikanta parameterskattningar för alla 

inkluderade tidsvariablerna, förutom den signifikant positiva parameterskattningen för 

variabeln ”Thanksgiving”-dagen, en traditionell fotbollsdag för NFL supportrar. Resultaten 

framlägger således inga bevis på att tidsaspekten har någon påverkan på biljettefterfrågan vad 

gäller NFL matcher, med undantag av den traditionellt fotbollsförknippade dagen. 

 
3.3 Metoder 
 
En ofta förekommande metod vid skattningar över vad som driver publikefterfrågan till 

sportevenemang är den så kallade Minsta-kvadrat-metoden, OLS. Lahvicka (2010) upplyser 

dock om metodens brister som grundar sig i att OLS endast mäter effektiv efterfrågan, och på 

så sätt inte tar kapacitetsbegränsningar i beaktning. En sådan avgränsning kan resultera i 

metodfel till följd av inkonsistenta skattningar vid tillfällen av utsålda arenor. Den 

censorerade regressionsmodellen är en modell som bland annat Bortoluzzo, Iaropoli och 

Machado (2001) använde sig av under sin studie över efterfrågan på den brasilianska högsta 

serien i fotboll mellan tidsperioden 2004–2009. Till skillnad från OLS-metoden tar den 

censorerade regressionsmodellen hänsyn till kapacitetsbegränsningar i form av censorerade 

data, och på så sätt genererar mer precisa skattningar av efterfrågan även vid tillfällen av 

utsålda arenor. Av den anledningen har den censorerade regressionsmodellen varit den metod 

som används i uppsatsen. Enligt Forrest och Simmons (2002) kan snedvridande resultat på 

den sanna efterfrågan förekomma även om en censorerad regressionsmodell tillämpas. Detta 

kan exempelvis vara till följd av att individer köper säsongsbiljetter för att säkra sin plats till 

säsongens mest attraktiva matcher. Säsongsbiljetter ger i sin tur incitament till att individer 

besöker de mindre attraktiva matcherna, även om deras efterfrågan i själva verket inte är 

uppfylld, vilket eventuellt kan leda till snedvridande prediktioner av den faktiska efterfrågan.  

 
 

 
 
 
 
                                                 
11 Martin B. Schmidts (2012) se Kahane och Shmanske (2012) 
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4. Metod 
 
4.1 Analys av efterfrågan 
 
Under studerandet av vilka faktorer som påverkar efterfrågan till SHL-matcher och på vilket 

sätt, används en så kallad censorerad regressionsmodell. Censorering förekommer när 

analysens beroende variabel antar ett värde mindre, eller större än en bestämd 

censoreringsgräns, a. Censorerad data är således data vars fullständiga fördelning inte med 

säkerhet kan bestämmas.  

 

Studiens syfte är att studera biljettefterfrågan till SHL-matcher med hjälp av måttet antal sålda 

biljetter, men under situationer av utsålda arenor är den faktiska efterfrågan på matchbiljetter 

större än antalet sålda. Alltså är antalet efterfrågade biljetter censorerade vid nivån slutsålda 

arenor, med censoreringsgränsen för studiens beroende variabel, (Log)Publikantal, som 

motsvarar de olika lagens arenakapaciteter beroende på vilket lag som spelar på hemmais. 

Den typ av data som analyseras i denna uppsats är ett exempel på högercensorerad data av 

den orsaken att höga värden på efterfrågan, den högra delen av fördelningen, inte kan 

bestämmas på grund av arenakapacitetsbegränsningar, Green (2012). Graf 11.1 i appendix 

illustrerar ett exempel på fördelningens utseende med en censoreringsgräns. För en mer 

utförlig beskrivning av metoden se Green (2012). Utöver metodbeskrivning nämner 

författaren även eventuella försvagningar av den censorerade regressionsmodellen som 

grundar sig i heteroskedasticitet samt icke-normalitet, problem som vanligen uppstår inom 

analys av mikroekonomiska data. När det gäller heteroskedasticitet beskriver Green (2012) 

problemets ursprung som en sekvens av slumpmässiga variabler innehållande subpopulationer 

mellan vilka variabiliteten skiljer sig med avseende på spridningsmått. Om så är fallet skiljer 

sig koefficienternas standard-fel från deras faktiska värden vilket kan eventuellt leda till 

inkorrekta signifikanstester. Dessutom leder icke-normalfördelade feltermer till icke 

konsistenta estimatorer. Vidare refererar Green (2012) till ett flertal författare och presenterar 

kort deras lösningsförslag samt tidigare forskning inom heteroskedasticitet-och icke-

normalitets problem. På grund av att statistikprogrammet som har använts i uppsatsen, 

STATA, inte tillåter till ett normalitetstest när det gäller censorerad regression antas feltermer 

vara normalfördelade. 

 
 
 



 
 

10 

4.2 Prediktioner över den ”sanna” efterfrågan  
 
Prediktionerna över den ”sanna” biljettefterfrågan på SHL-matcher under de senaste tre 

säsongerna bygger på den trunkerade regressionsmodellen. Trunkering förekommer inom 

statistiska tillämpningar som en konsekvens av uteslutna mätningar, det vill säga när endast 

en del av den planerade populationen observeras istället för den fullständiga populationen.  

Under situationer av utsålda arenor observeras endast den efterfrågan som hemmalagets 

arenakapacitet rymmer, istället för den fullständiga efterfrågan som avser det totala antalet 

efterfrågade biljetter. Det fullständiga antalet efterfrågade matchbiljetter motsvarar på så sätt 

det potentiella antalet sålda matchbiljetter under antagandet att arenan i fråga inte har en 

kapacitetsgräns. Graf 11.2 i appendix illustrerar ett exempel på variationen vad gäller en 

trunkerad standardnormal fördelningens utseende under olika nivåer på trunkeringsgränser, a, 

med 𝜇𝜇=0 och 𝜎𝜎 =1. Som grafen illustrerar varierar fördelningens förväntade värde, som i vårt 

fall representerar prediktionerna över den sanna efterfrågan, beroende på trunkeringsgränsen 

arenakapacitet. För en mer utförlig beskrivning av metoden se Green (2012). 
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5. Data 
 
Undersökningen består av tre SHL säsonger, närmare bestämt säsongerna 15/16, 16/17 och 

säsongen 17/18 där observationer avser 364 omgångar under respektive säsong. Totalt består 

datamaterialet av 1092 observationer där alla 26 hemmamatcher per säsong, under 

grundseriens gång, observeras för respektive lag. Deskriptiv statistik för säsongerna 15/16 och 

16/17 återfinns i appendix, 11.1 respektive 11.2.  

 
5.1 Svenska ishockeyförbundet 
 
Samtliga variabler kopplade till tabellposition, resultat, publikantal och historik har blivit 

insamlade genom Svenska ishockeyförbundet (2017). De två inledande omgångarna för varje 

säsong har exkluderats eftersom skattningarna för variabler som är relaterade till 

tabellposition kan under säsongens inledande omgångar resultera i en överdriven 

tabellförändring.  

 
5.2 Övriga källor 
 
Datamaterialet som avser avståndet mellan hemma- och bortalagets hemmaarenor har samlats 

in med hjälp av Google Maps. Variabeln uppskattades genom att observera det tidsmässigt 

snabbaste avståndet i kilometer. Information angående demografiska variabler som 

kommunens populationsstorlek och disponibla inkomst har erhållits från SCB. 

 

För att beräkna det genomsnittliga biljettpriset för respektive lag har informationen om 

biljettintäkter och nettoomsättning samlats in via två olika rapporter skrivna av Esterling och 

Bergsten från åren 2016 och 2017, publicerade av EY (tidigare Ernst & Young). Data som 

Esterling och Bergsten har inkluderat i rapporterna baseras på insamlad information från 

respektive förenings årsredovisning och säsong. Författarna noterar att nettoomsättningarna 

som presenteras i rapporten är avrundade till tusentals kronor, vilket bidrar till en viss 

felmarginal, dock ska avrundningen enligt författarna inte resultera i en avsevärd skillnad för 

själva analysen.  
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Tabell 5.1. Deskriptiv statistik för publiktillströmningen för respektive SHL-lag 2017–18. 
Lagnamn Medel SD Min Max Kapacitet Utsålda 

arenor 
Antal 
säsonger i 
SHL 

Hemmaarena 
(Hemort) 

Brynäs IF 5380 1313 3532 7909 7909 2 43 Gavlerinken arena 
 (Gävle) 

Djurgården IF 7169 1652 5435 8094 8094 3 40 Hovet 
(Stockholm) 

Frölunda HC 9667 1565 7085 12 044 12 044 4 38 Scandinavium 
(Göteborg) 

Färjestad BK 7223 736 5695 8500 8500 3 43 Löfbergs Arena 
(Karlstad) 

HV 71 6621 340 5824 7000 7000 7 34 Kinnarps Arena 
(Jönköping) 

IF Malmö 
Redhawks 

6474 1693 4564 12 103 12 600 0 19 Malmö Arena 
(Malmö) 

Karlskrona 
HK 

3557 379 3003 4589 5050 0 3 NKT Arena 
Karlskrona 
(Karlskrona) 

Linköping HC 5688 1158 4067 8500 8500 1 18 SAAB Arena 
(Linköping) 

Luleå HF 4947 593 4019 6300 6300 1 34 Coop Norrbotten 
Arena (Luleå) 

Mora IK 4118 275 3412 4514 4514 3 5 Jalas Arena (Mora) 

Rögle BK 4069 584 3109 5051 5051 0 10 Lindab Arena 
(Ängelholm) 

Skellefteå 
AIK 

4642 608 3567 5801 5801 2 26 Skellefteå Kraft 
Arena  
(Skellefteå) 

Växjö Lakers 
HC 

4658 600 3617 5750 5750 3 7 Vida Arena  
(Växjö) 

Örebro HK 5143 265 4652 5500 5500 6 5 Behrn Arena 
 (Örebro) 

Anm: * Djurgårdens ordinarie hemmaarena är Hovet, dock spelas ett fåtal av deras matcher i Globen varje säsong. För den 

gånga säsongen var deras maxkapacitet i Globen 13 850 åskådare.  

 

Tabell 5.1 visar deskriptiv statistik för publiktillströmningen för samtliga lag under SHL-

säsongen 2017–18. Det som har inkluderats i tabellen är lagens fullständiga namn, deras 

publik medelvärde, standardavvikelse, minsta antal publik i en match under den säsongen 

respektive deras max. Vidare inkluderar tabellen även arenornas maxkapacitet, hur många av 

lagens 26 hemmamatcher som blev slutsålda och hur många säsonger lagen har spelat i SHL 

fram till den säsongen. Tabellen avslutas med en kolumn som inkluderar namnet på lagets 

hemma arena och vilken stad dom kommer ifrån. Liknande tabell för säsongen 2015–16 och 

2016–2017 återfinns i appendix. 
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5.3 Variabler 
 

Följande avsnitt beskriver den beroende variabeln och de oberoende variabler som ingår i 

modellen på ett mer detaljerat sätt. De oberoende variablerna är indelade i olika grupper 

baserade på sportsliga, tidsrelaterade och ekonomiska faktorer. Oberoende variabler som inte 

ansågs vara lämpliga för någon av de nämnda indelningarna är placerade inom övriga 

faktorer. Beskrivningen för respektive variabel presenteras tillsammans med den enskilda 

variabelns förväntade effekt på efterfrågan. 

 
5.3.1 Beroende variabel: Publikantal 
 
(Log)Publikantal:  

Den logaritmerade versionen av variabeln Publikantal används som beroende variabel inom 

analysen för att på så sätt presentera den procentuella effekten av de förklarande variablerna, 

eftersom en effekt i antal eventuellt kan bli missledande. Information från Svenska 

Ishockeyförbundet ligger till grund för den officiella publiksiffran som presenteras för 

respektive match och omgång.   

 
5.3.2 Oberoende variabel: Lag-och säsongsdummys 
 
Lagdummy:  

En dummyvariabel som indikerar vilket lag som spelar på hemmaplan i respektive match, 

vars syfte är att fånga upp variationen i publikantal mellan de olika lagen. Under analysen har 

Brynäs IF valts som referenslag. 

 
Säsongsdummy:  

Dummyvariabel som indikerar vilken säsong som tas i beaktning, vars syfte är att fånga upp 

den variation i publikantal som råder mellan de tre olika säsongerna som ingår i analysen. 

Under analysen har säsongen 15/16 valts som referenssäsong. 

 
5.3.3 Oberoende variabler: Sportsliga faktorer 
 
Position hemma:   

En variabel som tar hänsyn till hemmalagets tabellplacering inför varje match, vars syfte är att 

fånga upp den variationen i efterfrågan som råder beroende på förändringar vad gäller 

hemmalagets tabellplacering. Likt Lahvicka (2010) är variabelns förväntade effekt på 

efterfrågan, att en högre tabellplacering för hemmalaget ökar intresset för matchen. 
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𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝟐𝟐:  

En variabel som avser den kvadrerade skillnaden i tabellplacering mellan hemma-och 

bortalaget inför varje möte. Enligt Suominen (2009) föredrar hemmalagets supportrar en 

förväntad enkel match där tabellskillnaden mellan lagen är stor till fördel för hemmalaget, då 

detta hemmalag anses ha en större sannolikhet till att vinna matchen. Till skillnad från 

författarens resultat kan variabelns förväntade effekt på efterfrågan vara den motsatta, det vill 

säga att supportrar uppskattar en jämn drabbning där lagen som ställs emot varandra besitter 

ungefär lika sportsliga kvaliteter. 

 
5.3.4 Oberoende variabler: Tidsrelaterade faktorer  
 
Mellandagarna:  

En dummyvariabel som antar värdet 1 om matchen spelades under mellandagarna, det vill 

säga mellan 25–31:e december, och värdet 0 annars. Variabelns förväntade effekt på 

efterfrågan bygger på att matcher som utspelar sig under mellandagarna tillför en ökning i 

publikefterfrågan. Detta då ledigheter förekommer under den perioden, allra främst för 

ungdomar och barn men även bland vuxna, vilket i sin tur ökar möjligheten till att besöka 

SHL-matcher och andra sportevenemang.  

 
Sen match:  

En dummyvariabel som antar värdet 1 om matchen spelas på en lördag med starttid 18:00 

eller senare, 0 annars. Prediktionen för denna variabel är lite oklar, eftersom mycket bygger 

på individer och dess preferenser över nöje under en sen lördagskväll. Därav är variabelns 

förväntade effekt på efterfrågan svårbedömd. 

 
Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag:  

Veckodagarnas påverkan på SHL-matchernas publikefterfrågan har tagits i beaktning med 

hjälp av dessa variabler, där måndag används som referensdag. Respektive dummyvariabel 

antar värdet 1 om en match spelas under den givna veckodagen, och värdet 0 annars. 

Bortoluzzo m.fl. (2011) beskriver att helgmatcher bidrar med en ökning i biljettefterfrågan, 

vilket förväntas under lördagsmatcher. När det gäller resterande veckodagar förväntas 

effekten på efterfrågan vara positiv ju närmare helgen matchen spelas.  
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5.3.5 Oberoende variabler: Ekonomiska faktorer 
 
Disponibel Inkomst:  

En förklarande variabel som skiljer sig med avseende på lag och år. Variabeln avser den 

uppskattade disponibla inkomsten i tiotusental för samtliga former av hushåll i kommunen 

som föreningen befinner sig i. Föreningar som exempelvis Djurgården har Stockholm som 

hemkommun, fastän deras supporterskara skulle kunna komma från grannkommunerna 

Nacka, Tyresö med flera. Stolt och Waldenor (2010) använder en liknande variabel, med 

skillnaden i att variabeln är presenterad i tusental istället för tiotusental. Variabeln förväntas 

ha en positiv effekt på efterfrågan eftersom högre inkomster ökar möjligheten till att besöka 

inte bara SHL-matcher, men även andra evenemang. 

  
Genomsnittligbiljettpris: 

Variabeln har beräknats genom att dividera de totala biljettintäkterna med totala antalet sålda 

biljetter, och avser det genomsnittliga biljettpriset för respektive lag och säsong. 

Genomsnittligt biljettpris är en variabel som även Borland och Lye (1991) och Bortoluzzo 

m.fl. (2011) använde sig av. Variabelns förväntade effekt på efterfrågan förväntas vara 

negativ eftersom högre biljettpriser generellt leder till att en del supportrar avstår från att 

besöka matcher på grund av ekonomiska hinder. Däremot kan en ökning i matchefterfrågan 

observeras även om det råder en höjning i den specifika matchens biljettpris, detta på grund 

av attraktiva derbymatcher eller matcher med större betydelse. 

 
5.3.6 Övriga faktorer 
 
Distans:  

Variabelns värden består av avståndet mätt i kilometer mellan lagens hemmaarenor. 

Variabelns förväntade effekt på efterfrågan är likt Suominens (2009) negativ, det vill säga att 

en ökad distans mellan lagen leder till en minskning vad gäller publikefterfrågan. Detta då ett 

ökat avstånd mellan lagen innebär ökade resekostnader, men även att matchens derbykaraktär 

avtar ju längre avstånd mellan lagens arenor.  

 
Derby:  

En dummyvariabel som antar värdet 1 om matchen är av en derbykaraktär, vilket ofta syftar 

främst till att lagen är från samma stad eller befinner sig på ett geografiskt nära avstånd, 0 

annars. Definitionen av match med derbykaraktär skiljer sig åt mellan publik, 

klubblagsledningen och övriga aktörer inom ishockey. I denna uppsats definierades ett derby 
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när minst ett av lagen som ställdes mot varandra ansåg att mötet var av en derbykaraktär, 

utifrån klubbens matchannonsering. Effekten på efterfrågan förväntas vara positiv om 

variabeln antar värdet 1, det vill säga om matchen är av derbykaraktär, vilket även stämmer 

överens med Suominens (2009) resultat, att ett kortare avstånd mellan lagens hemmaarenor 

lockar fler åskade. Effekten kan enligt författaren även här förklaras av minskade 

resekostnader, men också att ett kortare avstånd mellan två föreningar skapar en form av 

derbykaraktär över matchen.  

  

Odds SHL vinnare:  

Variabel som indikerar oddset att vinna SHL slutspelet för respektive lag under den givna 

säsongen, innan dess att säsongen har börjat. Simmons och Forrest (2002) använder odds i sin 

studie som ett mått på osäkerheten i utfall inför varje match. Variabelns effekt på efterfrågan 

förväntas vara negativ, vilket innebär att nederlagstippade lag, lag som har relativt stora odds 

på att vinna SHL slutspelet, förväntas ha en lägre publikefterfrågan jämfört med 

favorittippade lag. 

 
Tradition.  

En variabel som summerar hemmalagets och bortalagets antal spelade säsonger i SHL. 

Eftersom antalet möten mellan lag som kommer ifrån geografisk närhet är få till antal är syftet 

med inkluderingen av denna variabel att undersöka om historiskt sett långt spel i högsta ligan 

har skapat en form av rivalitet mellan lagen. Variabelns effekt på efterfrågan förväntas vara 

positiv inte bara på grund av rivalitet men även av att långt spel i den högsta serien genererar 

en stor supporterskara. 
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6. Modell 
 
6.1 Censorering 
 
I syfte till att studera vilka faktorer som bestämmer biljettefterfrågan definieras den oberoende 

variabeln, 𝑦𝑦𝑖𝑖, på följande sätt: 

 
 
 𝑦𝑦𝑖𝑖 = �

𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ ≥ 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖∗ 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ < 𝑎𝑎𝑖𝑖

 ,    (6.1)   

 
 
där 

• 𝑦𝑦𝑖𝑖∗= antal efterfrågande biljetter match i 

• 𝑦𝑦𝑖𝑖= antal sålda biljetter match i 

• 𝑎𝑎𝑖𝑖= arenakapacitet match i 

• 𝑥𝑥1𝑖𝑖, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 motsvarar modellens förklarande variabler 

 

Under antagandet av normalfördelade feltermer, 𝜀𝜀𝑖𝑖~𝑁𝑁(0,𝜎𝜎), ges den censorerade 

regressionsmodellen enligt Green (2012) av: 

 
 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 (6.2) 

 

Den censorerade regressionsmodellen estimeras med hjälp av Maximum Likelihood (ML) 

funktionen. Under antagandet av normalfördelade feltermer ser ML-metoden, enligt Green 

(2012) ut på följande sätt: 

 
 

ln 𝐿𝐿 = � −
1
2𝑦𝑦𝑖𝑖
�ln(2𝜋𝜋) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝜎𝜎2 +

(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽)2

𝜎𝜎2
� + � ln (1 −Φ(

𝑎𝑎𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛽𝛽
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖=𝑎𝑎

)), 
(6.3) 

där Φ är fördelningsfunktionen för en standardnormalfördelad stokastisk variabel. 
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6.2 Trunkering 
 
Det förväntade värdet över antal efterfrågade biljetter, givet att antalet efterfrågade biljetter är 

större än, eller lika med trunkeringsgränsen ges enligt Green (2012) av: 

 𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖∗|𝑦𝑦𝑖𝑖∗ ≥ 𝑎𝑎𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 + 𝜎𝜎𝜎𝜎(𝛼𝛼𝑖𝑖) (6.4) 

 

där 
 𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 − (𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖)/𝜎𝜎 (6.5) 

och  
 
 
 𝜎𝜎(𝛼𝛼𝑖𝑖) = 𝜙𝜙(𝛼𝛼)/[1 −Φ(𝛼𝛼)] (6.6) 

 

I formel 6.6 representerar 𝜙𝜙(•) och Φ (•) täthets– respektive fördelningsfunktionen för en 

standard normalföredelad stokastisk variabel. Vidare skattas 𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑖𝑖∗|𝑦𝑦𝑖𝑖∗ ≥ 𝑎𝑎𝑖𝑖) genom att ersätta 

parametervärdena 𝛽𝛽0,𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝑘𝑘 samt 𝜎𝜎 med ML-skattningar av desamma samt ersätta 

𝑥𝑥1𝑖𝑖, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖 med observerade variabelvärden för den aktuella metoden. 
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7. Resultat 
 
De skattade resultaten från modellen som presenterades i kapitel sex återfinns i tabell 7.1. 

Tabellen inkluderar en kolumn som redovisar det förväntade och det faktiska tecknet på 

variabeln. Tabellen innehåller även en icke standardiserad betakoefficient, samt en kolumn 

som visar den genomsnittliga procentuella effekten på publikantal av en förändring med en 

enhet för respektive variabel, givet att resterande variabler hålls konstanta. 
 
Tabell 7.1. Estimerat resultat av modellen med (Log)Publikantal som beroende variabel. 

Oberoende variabel Förväntat/faktiskt värde Icke standardiserad 
betakoefficient 

Effekt (∆=1) 

Säsong1617  0,0145 1,45% 
Säsong1718  0,0160 1,60% 
Djurgården  0,269*** 26,91% 
Frölunda  0,536*** 53,59% 
Färjestad  0,149*** 14,90% 
Hv71  0,230*** 22,99% 
Karlskrona  -0,151*** -15,11% 
Leksand  0,294*** 29,41% 
Linköping  0,138*** 13,75% 
Luleå  -0,014 -1,39% 
Malmö  0,356*** 35,60% 
Modo  -0,033 -3,43% 
Mora  0,018 1,75% 
Rögle  -0,048 -4,81% 
Skellefteå  -0,069** -6,38% 
Växjö  -0,034 -3,43% 
Örebro  0,206*** 20,60% 
Position hemma -/- -0,008*** -0,77% 
Positiondiff 2: (+/-)/- -0,0003*** -0,03% 
Tradition +/+ 0,003*** 0,30% 
Tisdag -/- -0,077 -7,74% 
Onsdag -/- -0,021 -2,13% 
Torsdag +/- -0,045 -4,46% 
Fredag +/+ 0,035 3,52% 
Lördag +/+ 0,103** 10,25% 
Söndag +/+ 0,005 0,54% 
Genomsnittligbiljettpris (+/-)/- -0,0001 -0,012% 
Sen match -/- -0,035** -3,49% 
Distans -/- -0,00004*** -0,0044% 
Mellandagar +/+ 0,177*** 17,69% 
Disponibel inkomst +/+ 0,003 0,33% 
Derby +/+ 0,182 *** 18,16% 
Odds SHL vinnare -/- -0,001*** -0,08% 
Konstant  8,363167  
Wald Chi2(33) 3498,64   
Prob > Chi2 0,0000   
Antal Observationer 1048   

Anm: * Signifikant på signifikansnivå 10%. ** Signifikant på signifikansnivå 5%. *** Signifikant på signifikansnivå 1%. 

Notis: (+/-) betecknar en svårbedömd effekt på biljettefterfrågan. 
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Modellen baseras på totalt 1048 observationer, där laget Brynäs IF har valts som referenslag, 

och säsongen 15/16 som referenssäsong. Koefficienterna visar därmed variablernas effekt på 

publikefterfrågan för resterande lag i jämförelse med Brynäs IF, samt hur publikefterfrågan 

för Brynäs IF förhåller sig till resterande säsonger, i jämförelse med säsongen 15/16. Av totalt 

18 inkluderade förklaringsvariabler i modellen har nio signifikanta paramervärden på 

antingen 1 procent- eller 5 procentsnivån. Dummyvariablerna som avser veckodagar visar 

icke signifikanta parameterskattningar som enskilda variabler med undantag för variabeln 

lördag. Ett genomfört F-test som presenteras i appendix 11.3 visar däremot att variablerna är 

signifikanta som en grupp och har därför inkluderats i modellen, med veckodagen måndag 

som referensdag. Ingen av modellens ekonomiska variabler visade signifikanta 

parameterskattningar på 10 procentsnivån och av den anledningen är det inte heller lämpligt 

att tolka deras effekt på efterfrågan av matchbiljetter. När det gäller övriga faktorer är 

variabeln Derby värd att notera. Variabeln har den största effekten på biljettefterfrågan bland 

alla inkluderade förklaringsvariabler, och visar att en match av derbykaraktär har en positiv 

effekt på biljettefterfrågan med ungefär 18,16 procent, allt annat lika. Mellandagar är en 

variabel som utöver veckodagar ingår inom tidsrelaterade förklaringsvariabler och har en 

relativt stor påverkan på biljettefterfrågan. Variabelns parametervärde indikerar att matcher 

som spelas under perioden mellandag ökar biljettefterfrågan med ungefär 17,69 procent, allt 

annat lika. 

 
Tabell 7.2. Prediktioner över potentiell vinst lagen Djurgården IF, HV71, Mora IK och 

Örebro HK går miste om. 
Lag(säsong) Prediktion, åskådare  Biljett-pris Vinst 
Djurgården IF (15/16)  780 189 147 420 
Djurgården IF (16/17)  611 171 104 481 
Djurgården IF (17/18)  1519 202 306 838 
HV71 (15/16) 1740 266 462 840 
HV71 (16/17) 1842 348 641 016 
HV71 (17/18) 4833 230 1 111 590 
Mora IK (17/18) 1876 207 388 332 
Örebro HK (15/16) 13 158 161 2 118 438 
Örebro HK (16/17) 5742 178 1 022 076 
Örebro HK (17/18) 5916 233 1 378 428 

 
Tabell 7.2 visar att lagen Örebro HK och HV71 har den sammanlagt största summan av 

predikterade missade intäkter från de tre säsongerna som studeras. Utöver dessa lag 

presenteras en prediktion över potentiellt missade intäkter för laget Mora HC, ett lag som 

tillhörde SHL säsongen 17/18 för första gången sedan säsongen 07/08. Prediktioner över 

missade intäkter för alla respektive lag presenteras i appendix 11.4.a och 11.4b. 
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8. Diskussion 
 
Resultaten över de förklarande variablernas effekt på biljettefterfrågan stämmer överens med 

de ställda förväntningarna, med undantag för variabeln torsdag som förväntades ha en positiv 

effekt på biljettefterfrågan, men resulterade istället i en negativ effekt på efterfrågan. Bortsett 

från lag och säsongdummys består modellen av nio variabler med signifikanta 

parametrvärden av totalt 16, varav 7 av dessa är signifikanta på 1 procentsnivån. Modellens 

signifikanta parametrar består av: Positionhemma, Positiondiff^2, Tradition, lördag, Sen 

match, Distans, Mellandagar, Derby och Oddsshlvinnare. Dessutom är alla veckodagar i 

modellen signifikanta på 1 procentsnivån som en grupp.  

 
När det gäller sportsliga faktorer noterades en negativ effekt på biljettefterfrågan av en större 

tabellmässig skillnad mellan lag som ställs emot varandra. Även hemmalagets tabellplacering 

visade sig ha en negativ effekt på efterfrågan, där varje tappad placering resulterar i en 

minskad biljettefterfrågan med ungefär 0,77 procent, allt annat lika. Således stämmer det 

skattade resultatet för variabeln Postionhemma överens med förväntningar vad gäller 

variabelns effekt på efterfrågan, förväntningar baserade på Lahvickas (2010) tidigare resultat, 

nämligen att ett negativt samband råder mellan biljettefterfrågan och hemmalagets 

tabellplacering. 

 
Enligt signifikanta parameterskattningar över tidsrelaterade faktorer resulterade 

lördagsmatcher i en positiv påverkan på biljettefterfrågan med ungefär 10,25 procent, allt 

annat lika. Skattningsresultaten på variabeln lördag stämmer överens med den förväntade 

effekten, samt resultaten som uppskattades av Boroluzzo m.fl. (2011) i en undersökning som 

studerar publikefterfrågan på fotbollsmatcher i Brasilien. Däremot resulterade resterande 

tidsrelaterade variabler i en negativ påverkan på biljettefterfrågan till SHL-matcher. 

 
Oddsshlvinnare är en av flera förklaringsvariabler som tillhör övriga faktorer. Skattningen av 

parametern resulterade i en negativ koefficient, vilket indikerar att högre odds inför säsongen 

leder till en negativ påverkan på biljettefterfrågan, ett resultat som stämmer överens med de 

ställda förväntningarna angående variabelns effekt. Oddsshlvinnare redogör för lagens odds 

att vinna SHL-slutspelet inför varje säsong, där datamaterialet är konstant under säsongens 

gång och på så sätt inte tar hänsyn till lagens prestation under säsongens gång. Av den 

anledningen förväntas variabeln ha sitt största inflytande på säsongens inledningsfas, och 

försäljning av säsongsbiljetter. Även Coates och Humphreys (2012) som studerade 
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biljettefterfrågan på NHL-matcher använde odds som ett mått på osäkerheten i utfall inom sin 

studie, med skillnaden att författarna använde istället av matchspecifika odds inför varje 

omgång. En sådan variabel över osäkerheten av utfall är mer dynamisk och tar hänsyn till 

oförväntade förändringar under hela säsongens gång. Trotts att oddsvariabeln i denna studie 

och studien över biljettefterfrågan på NHL-matcher av Coates och Humphreys (2012) är 

definierade på olika sätt har de en gemensam faktor i att båda förklaringsvariablerna mäter 

osäkerheten i utfall. Dessutom stämmer författarnas skattade effekt av osäkerheten i utfall på 

biljettefterfrågan med den effekt som presenteras i uppsatsen.  

 

Derby är ytterligare en förklaringsvariabel som tillhör kategorin övriga faktorer. Variabelns 

koefficient visar att det råder ett positivt samband mellan biljettefterfrågan och 

derbyförknippade matcher. Efterfrågan på en derbymatch förväntas vara större med i 

genomsnitt 18,16 procent, allt annat lika, jämfört med en match utan derbykaraktär. Resultatet 

över variabelns effekt på efterfrågan stämmer överens med uppsatsens förväntningar, samt 

resultat presenterad av Suominen (2010), nämligen att matcher med derbykaraktär ökar 

efterfrågan på matchbiljetter. 

 
Slutligen skattades inga signifikanta resultat ur de ekonomiska faktorerna inkluderade i 

uppsatsens modell när det gäller förklaringsvariablernas effekt på biljettefterfrågan. I 

appendix 11.5. presenteras ett Statautskrift över alla skattade parametrarna.  

Utifrån tabell 7.2 som presenterad i uppsatsens resultatdel har klubblagen Örebro HK och 

HV71 predikterade missade matchintäkter värda att notera. De predikterade matchintäkterna 

som lagen går miste om baseras på uppsatsens modell och dess inkluderade 

förklaringsvariabler. Mora, som har tillhört SHL under enbart en säsong inom datamaterialets 

tidsperiod visade relativt höga prediktionsvärden i jämförelse med resterande lag, trotts att 

Mora var ett bottenplacerat lag under hela säsongen. De höga prediktionsvärdena skulle 

kunna förklaras av en längtan bland Mora-supportrarna, att äntligen se sitt favoritlag tillhöra 

den högsta serien inom svensk ishockey för första gången sedan säsongen 07/08. I samband 

med framtagning av prediktionerna överskattades Djurgårdens predikterade värden till en 

början. Detta på grund av att ett antal Globen-matcher inte togs hänsyn till, där ledningen för 

Djurgården förväntade sig ett större intresse än vanligt. Detta resulterade i missvisande 

prediktioner eftersom prediktionerna endast baserades på lagets hemmaarena, Hovet, en arena 

som rymmer cirka 4 000 individer färre än Globen. På så sätt skattades prediktioner som visar 
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incitament till att bygga ut Hovet, vilket stämmer överens med vad Djurgården IF:s 

klubbledning nämner angående arenautbyggnad i klubbens hemsida. Däremot kommenterar 

ledningen vidare att en utbyggnad av Hovet inte skulle vara hållbart längre än 10–15 år enligt 

deras beräkningar, och alternativen att riva Hovet för att bygga arenan på nytt anses inte vara 

ekonomiskt hållbart för klubben. Utifrån denna information kan detta gälla även andra 

klubbar med ett stort antal utsålda arenor som exempelvis Örebro och HV71. 

En potentiell felkälla inom uppsatsens datamaterial skulle kunna vara det genomsnittliga 

biljettpriset. Genom att dela upp biljettpriser i diverse kategorier som exempelvis stå-och 

sittplatser, men även ta hänsyn till prisvariation som råder mellan olika matcher, skulle detta 

eventuellt kunna leda till förbättrade skattningsresultat. Genom att ta hänsyn till klubbarnas 

former av prisdiskriminering, som exempelvis biljettpriser specifika för studenter, pensionärer 

med mera, samt gratisbiljetter till exempelvis ungdomsföreningar skulle även detta kunna 

eventuellt bidra till förbättrade skattningsresultat. En alternativ variabel till biljettpris skulle 

möjligtvis kunna vara en kostnadsvariabel som tar hänsyn till samtliga supporterkostnader 

som kan uppkomma i samband med en match, där kostnader i form av resor, konfektyrer, 

matchbiljetter, mat- och dryck med mera inkluderas. En annan form av potentiell felkälla är 

variabeln som indikerar osäkerheten i utfall, Oddsshlvinnare. Ett möjligtvis bättre alternativ 

hade varit en variabel som tar hänsyn till osäkerheten i utfall inför varje omgång, för att på så 

sätt tillåta för variationen i utfallsosäkerheten under hela säsongens gång, vilket kan uppstå 

när lagprestationer skiljer sig från förväntat. Några tänkbara variabler som skulle kunna 

inkluderas med syfte till en förbättrad förklaringsgrad på SHL-matchernas biljettefterfrågan 

skulle kunna vara en variabel som tar hänsyn till säsongsbiljett-priser för respektive lag och 

säsong, tillsammans med en variabel över andelen säsongskortinnehavare under varje match. 

Detta för att kunna särskilja mellan individer som köper en biljett för en specifik match, och 

individer som köper säsongskort med avsikt att säkra sin plats till de mer attraktiva 

matcherna, vilket i sin tur ger incitament att besöka även mindre attraktiva matcher.   

Under framtida studier skulle en större antalet säsonger inom datamaterialet bidra till ett mer 

tillförlitligt resultat. Genom att dessutom lagspecificera modellerna skulle man kunna förklara 

variationen i biljettefterfrågan för varje enskilt lag, och på så sätt analysera vilka aspekter 

respektive förening borde koncentrera sig på för att på så sätt bemöta supporternas efterfrågan 

på bästa möjliga sätt. Genom att även förlänga säsongernas observationsperiod tills 
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avgörandet av slutspelet kan en eventuell variation i biljettefterfrågan mellan grundseriens 

gång och slutspelet analyseras. 
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9. Slutsats 
 
Uppsatsens primära syfte var att förklara vilka faktorer som har en påverkan på 

biljettefterfrågan vad gäller SHL-matcher under de tre senaste säsongerna, medan det 

sekundära syftet med uppsatsen var att skatta en prediktion över potentiellt missade intäkter i 

form av biljettförsäljning för respektive lag. Den undersökta modellen inkluderade variabler 

som representerade olika tänkbara faktorer som kan tänkas påverka variationen i 

biljettefterfrågan. Dessa faktorer delades upp i kategorier så som tidsrelaterade faktorer, 

ekonomiska faktorer, sportsliga faktorer och övriga faktorer. 

Modellen inkluderade olika lag och säsongsdummys, vilket visade att en hel del av 

biljettefterfrågan kan förklaras av vilket som spelar på hemmais. Utöver lagdummys skattades 

ytterligare nio signifikanta parameterskattningar av totalt 16 på minsta signifikansnivå 5 

procent. Alla variablers skattade effekt på biljettefterfrågan stämde överens med den 

förväntade. En variabel inom kategorin sportsliga faktorer värd att notera är 

förklaringsvariabeln position hemma som visade en negativ effekt på biljettefterfrågan med i 

genomsnitt 0,77 procent per tappad placering för hemmalaget, allt annat lika. När det gäller 

tidsrelaterade variabler visade sig att matcher som utspelar sig under mellandagarna hade en 

positiv effekt på biljettefterfrågan med i genomsnitt 17,69 procent, allt annat är lika. Vad 

gäller veckodagar är deras parameterskattningar signifikanta som en grupp, och utifrån 

resultat kan man utläsa att exempelvis variabeln lördag som även har en enskilt signifikant 

parameterskattning, påverkar efterfrågan till SHL-matcher positiv med ungefär 10,5 procent, 

allt annat är lika. När det gäller ekonomiska faktorer skattades inga signifikanta 

parameterskattningar, av den orsaken är inte deras effekt på efterfrågan lämplig att tolka. En 

förklaringsvariabel med signifikant effekt på biljettefterfrågan inom kategorin övriga faktorer 

var bland annat variabeln derby, som indikerade en positiv påverkan på biljettefterfrågan med 

i genomsnitt 18,16 procent allt annat lika. 

Med hjälp av en trunkerad regression modell som tillåter för prediktionen över den sanna 

efterfrågan skattades prediktioner över potentiellt missade intäkter för respektive lag och 

säsong. Resultatet av prediktionerna visade att lagen Örebro HK och HV 71 hade de största 

prediktionsvärdena över missade intäkter i jämförelse med övriga lag inkluderade i modellen. 

Detta indikerar att lagen har incitament till att bygga ut sina arenor, för att på så sätt kunna 

möta supporternas efterfrågan under mer attraktiva matcher, utan att ekonomisk lönsamhet 

har uppmärksammats. 
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11. Appendix  
 
Graf 11.1 Green (2012) illustrerar ett exempel på fördelningens utseende med en 

censoreringsgräns. 

 

 
 
 
 
 
 
Graf 11.2 Green (2012) illustrerar variationen vad gäller en trunkerad standardnormal 
fördelningsutseende under olika nivåer på trunkeringsgränser, a, med 𝜇𝜇 = 0 och 𝜎𝜎 = 1 
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Tabell 11.1. Deskriptiv statistik för publiktillströmningen för respektive SHL-lag 2015–16.  

Lagnamn 
 

Medel SD Min Max Kapacitet Utsålda 
arenor 

Antal 
Säsonger i 
SHL 

Hemmaarena 
(Hemort) 

Brynäs IF 5648 1116 3512 7909 7909 1 41 Gavlerinken arena 
(Gävle) 

Djurgården IF 7335 1835 5110 8094 8094 4 38 Hovet 
(Stockholm) 

Frölunda HC 9312 1486 6486 12 
044 

12 044 2 36 Scandinavium 
(Göteborg) 

Färjestad BK 6119 1280 4345 8500 8500 2 41 Löfbergs Arena 
(Karlstad) 

HV 71 6537 351 5805 7000 7000 5 32 Kinnarps Arena 
(Jönköping) 

IF Malmö 
Redhawks 

7725 1708 5723 12 
600 

12 600 2 17 Malmö Arena 
(Malmö) 

Karlskrona HK 3127 233 2701 3570 5050 0 1 NKT Arena 
Karlskrona 
(Karlskrona) 

Linköping HC 6125 1028 4699 8500 8500 1 16 SAAB Arena 
(Linköping) 

Luleå HF 5354 612 4450 6300 6300 3 32 Coop Norrbotten 
Arena  
(Luleå) 

Modo HK 4857 807 3763 7350 7600 0 40 Fjällräven Center  
(Örnsköldsvik) 

Rögle BK 4305 433 3467 5051 5051 3 8 Lindab Arena 
(Ängelholm) 

Skellefteå AIK 5042 603 3665 6001 6001 2 24 Skellefteå Kraft 
Arena  
(Skellefteå) 

Växjö Lakers HC 4947 465 4078 5750 5750 1 5 Vida Arena 
(Växjö) 

Örebro HK 5446 71 5287 5500 5500 15 3 Behrn Arena 
(Örebro) 

Anm: * Djurgårdens ordinarie hemmaarena är Hovet, dock så spelas ett fåtal av deras matcher i Globen varje säsong. För den 

gånga säsongen så var deras max i Globen 13 850 åskådare. 
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Tabell 11.2. Deskriptiv statistik för publiktillströmningen för respektive SHL-lag 2016–17. 

Lagnamn Medel SD Min Max Kapacitet Utsålda 
arenor 

Antal 
säsonger i 
SHL 

Hemmaarena 
(Hemort) 

Brynäs IF 5425 1290 3602 7909 7909 2 42 Gavlerinken arena 
 (Gävle) 

Djurgården IF 6989 1635 5258 8094* 8094 2 39 Hovet 
(Stockholm) 

Frölunda HC 9029 1887 4357 12 044 12 044 2 37 Scandinavium 
(Göteborg) 

Färjestad BK 6241 1105 4546 8500 8500 1 42 Löfbergs Arena 
(Karlstad) 

HV 71 6481 391 5797 7000 7000 2 33 Kinnarps Arena 
 (Jönköping) 

IF Malmö 
Redhawks 

6852 1395 5274  106 
128 

12 600 0 18 Malmö Arena 
 (Malmö) 

Karlskrona HK 4005 498 3255 5050 5050 1 2 NKT Arena 
Karlskrona 
 (Karlskrona) 

Leksand IF 5737 1164 4051 7650 7650 4 32 Tegera Arena 
(Leksand) 

Linköping HC 5711 1172 4213 8147 8500 0 17 SAAB Arena 
(Linköping) 

Luleå HF 4896 584 3889 6300 6300 1 33 Coop Norrbotten 
Arena (Luleå) 

Rögle BK 3790 588 3149 5051 5051 2 9 Lindab Arena 
(Ängelholm) 

Skellefteå AIK 4686 590 3818 5801 5801 1 25 Skellefteå Kraft 
Arena  
(Skellefteå) 

Växjö Lakers HC 4757 555 4056 5750 5750 2 6 Vida Arena  
(Växjö)  

Örebro HK 5317 173 5021 5500 5500 10 4 Behrn Arena  
(Örebro) 

Anm: * Djurgårdens ordinarie hemmaarena är Hovet, dock så spelas ett fåtal av deras matcher i Globen varje säsong. För den 

gånga säsongen så var deras max i Globen 13 189 åskådare. 
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Tabell 11.3. visar Statautskriften från ett F-test för veckodagarna, detta för att visa att 
veckodagarna är signifikanta som grupp.  
 

 
Tabell 11.4a. visar samtliga lag i undersökningen dess predikterade vinst.  

Lag(säsong) Total positiv prediktion Biljett-pris Vinst 
Brynäs IF (15/16) 17 175 2975 
Brynäs IF (16/17) 23 111 3552 
Brynäs IF (17/18) 1 230 230 
Djurgården IF (15/16) * 780 189 147 420 
Djurgården IF (16/17) * 611 171 104 481 
Djurgården IF (17/18) * 1519 202 306 838 
Frölunda HC (15/16) 225 265 59 625 
Frölunda HC (16/17) 312 285 88 920 
Frölunda HC (17/18) 486 255 75 330 
Färjestad BK (15/16) 215 232 49 880 
Färjestad BK (16/17) 0 232 0 
Färjestad BK (17/18) 270 232 62 640 
HV71 (16/17) 1842 348 641 016 
HV71 (15/16) 1740 266 462 840 
HV71 (17/18) 4833 230 1 111 590 
Karlskrona HK (15/16) 0 197 0 
Karlskrona HK (16/17) 5 137 685 
Karlskrona HK (17/18) 0 264 0 
Leksand IF (16/17) 122 195 23 790 
Linköping HC (15/16) 187 298 55 726 
Linköping HC (16/17) 0 298 0 
Linköping HC (17/18) 217 233 50 561 
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Tabell 11.4b. visar samtliga lag i undersökningen dess predikterade vinst.  

Lag(säsong) Total positiv prediktion Biljett-pris Vinst 

Luleå HF (15/16) 961 212 203 732 
Luleå HF (16/17) 0 170 0 
Luleå HF (17/18) 165 213 35 145 
IF Malmö Redhawks 

(15/16) 
3 187 561 

IF Malmö Redhawks 

(16/17) 
0 243 0 

IF Malmö Redhawks 

(17/18) 
0 270 0 

Modo HK (15/16) 0 207 0 
Mora IK (17/18) 1876 207 388 332 
Rögle BK (15/16) 344 350 120 400 
Rögle BK (16/17) 253 432 109 296 
Rögle BK (17/18) 58 245 14 210 
Skellefteå AIK (15/16) * 158 324 51 192 
Skellefteå AIK (16/17) 762 256 195 072 
Skellefteå AIK (17/18) 7 180 1260 
Växjö HC (15/16) 644 309 198 996 
Växjö HC (16/17) 605 309 186 945 
Växjö HC (17/18) 1061 297 315 117 
Örebro HK (15/16) 13 158 161 2 118 438 
Örebro HK (16/17) 5742 178 1 022 076 
Örebro HK (17/18) 5916 233 1 378 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

Tabell 11.5. visar Statautskriften över modellen. 
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