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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några faktorer under ordinarie 

matchtid i en ishockeymatch som påverkar utgången av en förlängning och hur de i så fall 

påverkar den. Samtliga matcher som gått till förlängning i SHL (Elitserien), Allsvenskan samt 

division 1 sedan säsongen 10/11 fram till idag har studerats. Totalt blev det 1381 matcher. De 

två modeller som använts för att erhålla resultat är en multinomial logistisk modell för övertid 

samt en logistisk modell för straffläggning. Modellerna innehåller den beroende variabeln Y 

som motsvarar matchutfallet samt de förklarande variablerna oddsdifferens, skottdifferens, 

målvaktsdifferens, kvitteringstid och momentum. Då en eventuell hemmaplansfördel 

undersöks inkluderas även variabeln hemma. Enligt resultatet är oddsdifferens och 

kvitteringstid signifikanta på nivån 5 % vid en övertid, samt målvaktsdifferens och 

kvitteringstid vid en övertid om oddsen exkluderas. I en straffläggning är det endast 

skottdifferens som är signifikant på nivån 5 %. Slutsatserna är att det lag som är favorittippade 

att vinna matchen innan matchstart har större sannolikhet att vinna i en övertid. Att vara det 

lag som kvitterar i sista perioden under ordinarie matchtid verkar inte vara till någon fördel, 

snarare det motsatta då dess parameterskattning är negativ för hemmalaget och positiv för 

bortalaget. Sannolikheten för vinst i en övertid minskar alltså. Då odds inte inkluderas 

kommer målvakten ha betydelse. Om hemmalagets målvakt är bättre än bortalagets målvakt 

minskar hemmalagets sannolikhet för vinst i en övertid. Motsvarande gäller för bortavinst. 

Vad gäller straffläggningen kommer det lag som skjuter fler skott jämfört med 

motståndarlaget vara de som har mindre sannolikhet att vinna en straffläggning.  
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Definitioner 
Nedan följer ett antal definitioner av viktiga begrepp. Variablerna som ingår i de modeller 
som används kommer att förklaras under ett särskilt avsnitt. 
 
Förlängning: 
En match som slutar oavgjort under ordinarie matchtid går till en förlängning, vilken delas 
upp i två situationer. Först går matchen till övertid, där det är spel fyra mot fyra i fem minuter. 
Om sedan övertiden blir mållös övergår matchen till en straffläggning (Stark 2014).  
 

Övertid: 
En övertid spelas fyra mot fyra i fem minuter och ska avgöra en match om den slutar oavgjort 
efter full tid, det lag som gör första målet vinner matchen (Stark 2014). 
 
Straffläggning: 
Om övertiden slutar mållös ska en straffläggning avgöra matchen. Vardera lag lägger tre 
straffar och det lag som sätter flest straffar vinner matchen. Är det lika efter tre straffar läggs 
en straff åt gången tills ett av lagen gör den avgörande straffen (Wikipedia 2014). 
 
Momentum: 
Ett lag har momentum om de har ett flyt och medgång i matchen, att ett lag just i den stunden 
“har matchen”.  
 
Odds: 
Odds används för att modellera sannolikheten att en viss händelse ska inträffa och definieras 
som proportionen mellan vinst och insats, där två i odds alltså ger två multiplicerat med 
insatsen tillbaka. Ett lägre odds ger mindre pengar men är också mer sannolikt, där 1/odds är 
sannolikheten för att utfallet ska inträffa. Oddsen sätts i regel av spelbolagen inför en match 
och dessa behöver i regel korrigeras utifrån återbetalningsgraden1 (Wikipedia 2014).   
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För att ett spelbolag ska gå med vinst är oddsen något lägre än det odds som svarar mot 
sannolikheten för att det ska inträffa. Den marginalen kallas för återbetalningsgrad och kan 
räknas ut genom formeln !

!ö
+ !

!!
= !

!
, där xö är odds för hemmalag, xu är odds för bortalag 

och g är återbetalningsgraden (Mattecentrum).  
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1. Introduktion  
Vad studien handlar om och varför det är intressant att studera. 

	  

Till skillnad från många andra sporter kan en ishockeymatch i grundserien inte sluta oavgjort, 

utan den avgörs i en förlängning efter lika resultat under ordinarie tid. Så har det dock inte 

alltid varit, förut fick en match sluta oavgjort efter ordinarie tid. Detta betyder att även 

poängsystemet har förändrats genom åren. Från att tidigare ha fått tre poäng vid vinst, noll 

poäng för förlust eller en poäng vid oavgjort i ordinarie tid kunde nu ett lag som vinner i 

förlängningen få en extra poäng (Stark 2014). Dessa extra poäng som delas ut i övertiden får 

betydelse och ett aktuellt exempel kan tas från årets Allsvenska. Djurgården placerade sig i 

serietabellen före Karlskoga med det nya poängsystemet 3-2-1-0, och fick en direktplats till 

kvalserien som de utnyttjade och tog sig hela vägen upp i SHL med. Med det gamla 

poängsystemet, 3-1-0, hade Karlskoga fått en direktplats till kvalserien till SHL, nu fick 

Karlskoga istället spela ett förkval till kvalserien där de sedan åkte ut (Svenska hockeyligan 

2014). I slutspelet där varje match oftast är av större vikt ändras reglerna för övertiden. Från 

att i grundserien spela fyra mot fyra i en fem minuter lång övertid som leder till en 

straffläggning om den slutar mållös, till att i slutspelet förlänga matchen i vanliga 20-

minutersperioder med spel fem mot fem tills ett av lagen gör ett mål (Stark 2014). Det är ett 

tecken på att det är två olika spel och när det verkligen gäller är det önskvärt att det ska 

avgöras under normala omständigheter, alltså spel fem mot fem istället för fyra mot fyra. 

Förutsättningarna för att göra mål går från de normala omständigheterna som råder under 

ordinarie tid, mot de mer gynnsamma som råder under en förlängning. Men går det att säga 

något om utgången i förlängningen baserat på hur det har gått i matchen, eller är det två helt 

skilda saker? Finns det några faktorer under ordinarie matchtid som påverkar utgången i 

förlängningen, till exempel antalet skott på mål, eller spelar det ingen roll hur matchen sett ut 

om den väl går till förlängning? Detta är vi intresserade av att ta reda på och har därför 

studerat samtliga matcher som gått till förlängning i SHL (Elitserien), Allsvenskan samt 

division 1 sedan säsongen 10/11 fram till idag. Totalt blev det 1381 matcher. 
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1.1 Bakgrund 

Sporten ishockey samt förlängningar ur ett historiskt perspektiv. 

 

Under en ishockeysäsong spelas först en grundserie och sedan ett slutspel eller kvalserie för 

att avgöra vilket lag som vinner respektive vilket lag som åker ur eller går upp den serien. En 

ishockeymatch består av tre perioder vardera 20 minuter långa. Vid oavgjort resultat efter 

ordinarie speltid i grundserien blir det förlängning, vilken består av en fem minuter lång 

övertid med spel fyra mot fyra där det lag som gör första målet vinner, samt en straffläggning 

om övertiden slutar mållös. I en straffläggning är det bara en spelare mot målvakten, där tre 

straffar läggs av vardera lagen och det lag som gör flest mål på dessa straffar vinner matchen. 

Tre olika spelare måste lägga varsin straff för respektive lag. Om resultatet är lika efter tre 

straffar läggs en straff åt gången tills ett av lagen gör det avgörande målet, i det här skedet får 

en spelare lägga obegränsat antal straffar för sitt lag. Vid ett oavgjort resultat i slutspelet 

förlängs bara matchen i vanliga 20-minutersperioder med spel fem mot fem tills ett av lagen 

gör ett mål (Stark 2014). Tiden är alltså obegränsad till ett avgörande, samt att spelet sker 

under normala omständigheter. SHL (tidigare Elitserien), Allsvenskan och division 1 har i 

respektive grundserie detta upplägg från och med säsongen 2010/2011, tidigare enbart 

Allsvenskan och division 1 (Stark 2014). Den längsta matchen som någonsin spelats i Sverige 

var i ett playoff till kvalserien 2002 mellan Troja/Ljungby och Bofors. Det tog 2 timmar, 20 

minuter och 41 sekunder innan Mika Välilä gjorde 2-1. Matchen innehöll alltså totalt åtta 

perioder (Svenska ishockeyförbundet 2014). 

 

Att en ishockeymatch som slutar oavgjort går till förlängning har som sagt inte alltid varit det 

spelsätt som avgör matchen, och införandet har skett i etapper. Först infördes endast övertid 

med spel fyra mot fyra, där en spelare togs bort i varje lag för att skapa ett öppnare spel med 

fler målchanser. Förutsättningarna ändras alltså för att försöka skapa en mer gynnsam 

situation för mål, men då många matcher fortfarande slutade oavgjort togs ytterligare ett steg 

för att förbättra förutsättningarna för mål, nämligen att matchen fick avgöras i en 

straffläggning (Shmanske & Lowenthal 2007). Vi kan ta Elitserien som exempel för att belysa 

de olika varianter som använts historiskt. Säsongen 97/98 gav en seger två poäng, oavgjort en 

poäng och förlust noll poäng. Till säsongen 98/99 infördes en stor förändring i 

poängsystemet, en seger gav nu tre poäng, oavgjort en poäng, förlust noll poäng och vinst i 

förlängning gav ytterligare en poäng. Till säsongen efter, det vill säga 99/00, infördes även 

straffläggning. Poängfördelningen blev då att seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och 
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förlust noll poäng, samt att vinst i förlängning eller straffläggning gav en extra poäng. 

Säsongen 04/05 togs straffläggningen bort eftersom klubbarna tyckte att det blev för 

lotteribetonat med var en viktig poäng skulle hamna, men togs tillbaka inför säsongen 

2010/2011 i Elitserien efter ett lyckat försök med straffläggning i Allsvenskan (Wikipedia 

2014). Historiskt sett har det alltså varit långt ifrån självklart hur poängfördelningen ska se ut, 

och hur en match ska avgöras. 

 

1.2 Tidigare studier 

Det finns en del tidigare studier inom ishockey och förlängningar, framförallt inriktade mot 

NHL. Dessa studier har bekräftat våra misstankar om vilka faktorer under en ishockeymatch 

som påverkar utgången, särskilt intressant i vår studie är resonemangen kring ett lags 

momentum. Shmanske och Lowenthal (2007) undersöker om ett lag spelar mer defensivt i en 

förlängning när poängen har mer betydelse. De använder sig av en multipel logistisk 

regressionsanalys och kontrollerar för offensiva och defensiva styrkor, målvaktens 

skicklighet, vilodagar före match samt momentum. För att fånga upp effekten av ett lags 

momentum kontrollerar de för två faktorer, nämligen om ett lag hämtat upp ett 

flermålsunderläge och kvitterat i sista perioden samt en interaktionsvariabel om ett lag 

kvitterat i sista perioden och då i vilken sekund kvittering kom. Slutsatsen är att det finns 

svaga bevis för att ett lags momentum innebär större chans att vinna matchen om laget spelar 

hemma, men inte som bortalag. Doyle och Leard (2010) vill undersöka tre specifika faktorers 

påverkan på utgången i professionell ishockey (NHL); hemmafördel, momentum och 

slagsmål. De använder data på enskilda matcher och genomför en multipel regressionsanalys 

med hjälp av en probitmodell där de kontrollerar för offensiva samt defensiva styrkor. Med 

momentum menar de att vinna flera matcher i rad och det mäts genom antalet dagar sedan 

senaste förlusten samt antalet poäng tagna sedan senaste förlusten. De kommer fram till att 

hemmaplansfördel kan förklaras av regelfördelar för hemmalaget, att momentum har en 

positiv effekt för att vinna samt att vinna ett slagsmål inte leder till någon fördel att vinna 

matchen. Bedford och Baglin (2008) mäter interaktionen mellan två lag under en 

ishockeymatch genom regression av ett antal nyckeltal som möjliggör bedömningen av ett 

lags prestation under en match. Målet är att tydliggöra de olika skeenden som finns under en 

match, då olika lag kan ha ett momentum där de spelar bättre, vinner fler tekningar och skapar 

fler målchanser. Faktorer under matchen som de använder för att kontrollera detta är 

tacklingar, blockerade skott, missade skott, antal utvisningar, antal utvisningsminuter, 
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sekunder i powerplay, tekningsprocent, mål och skott på mål. Liknande studier inriktade mot 

svensk ishockey har vi inte lyckats hitta. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några faktorer under ordinarie 
matchtid i en ishockeymatch som påverkar utgången av en förlängning och hur de i så fall 
påverkar den.  
 

1.4 Problemformulering  
Finns det några faktorer under ordinarie matchtid i en ishockeymatch som påverkar utgången 
av förlängningen och hur påverkar de i så fall den? 
 

1.5 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss till Sverige eftersom tidigare studier genomförts på NHL, samt att 

det är intressant att studera de regionala ligorna. En aspekt var att ligorna skulle vara 

någorlunda lika i kvalitet samt att de skulle komma från samma land, detta eftersom det finns 

vissa skillnader mellan länder som exempelvis att storleken på rink samt att planlinjernas 

placering varierar (Wikipedia 2014). På grund av detta valde vi att avgränsa oss till SHL 

(tidigare Elitserien), Allsvenskan och division 1. Den data vi var intresserade av fanns bara 

tillgänglig från säsongen 10/11, varför vi var tvungna att avgränsa oss tidsmässigt från och 

med den säsongen. 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 ges en beskrivning av de två modellerna som kommer användas vid de olika 
regressionerna, nämligen logistisk modell och multinomial logistisk modell. Vidare ges en 
beskrivning av hur datainsamlingen genomförts, samt hur den har behandlats i Stata. I kapitel 
3 redovisas hur modellerna kommer användas, samt ges en beskrivning av de olika variabler 
som kommer att ingå i dessa. Här presenteras även de hypotesprövningar som ligger till grund 
för de olika modellerna. Resultat från de utförda regressionerna presenteras i kapitel 4, där 
även resultatet analyseras och tänkbara förklaringar presenteras. I kapitel 5 sker en diskussion 
kring metoden i uppsatsen samt resultatet, för att sedan avslutas med en slutsats och förslag på 
framtida studier. 
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2. Metod 
En regressionsanalys undersöker om det finns ett eventuellt samband mellan en beroende 

variabel och en eller flera förklarande variabler (Stock, et al. 2012). Eftersom denna uppsats 

vill undersöka om det finns några faktorer under en ishockeymatch under ordinarie tid som 

kan påverka matchutfallet i en övertid eller straffläggning är det en regressionsanalys som 

ligger till grund för dess resultat. Beroende på vad som ska undersökas med hjälp av en 

regressionsanalys finns olika val av modeller, i denna uppsats används en logistisk modell 

samt en multinomial logistisk modell.  

 

2.1 Logistisk modell 

Logistisk regression är en icke-linjär modell som lämpar sig då den beroende variabeln är 

binär, det vill säga endast kan anta två möjliga värden. Modellen begränsar de skattade 

sannolikheterna till intervallet mellan noll och ett, vilket är anledningen till att den föredras 

över en linjär sannolikhetsmodell, som annars kan anta värden mindre än noll eller större än 

ett. Eftersom en binär variabel endast kan anta värdena noll och ett kommer en logistisk 

regression modelleras som sannolikheten att den beroende variabeln antar just värdet ett. 

Parametrarna skattas med maximum likelihood-metoden (Stock, et al. 2012). 
 

2.2 Multinomial logistisk modell 

Till skillnad från en logistisk regression, där den beroende variabeln är binär, används en 

multinomial logistisk regression då den beroende variabeln kan anta fler än två möjliga utfall. 

På liknande sätt som för en logistisk regression skattar den multinomiala logistiska modellen 

sannolikheten att den beroende variabeln antar ett specifikt värde betingat på de förklarande 

variablernas värden. Parametrarna skattas även i denna modell med maximum likelihood-

metoden (Greene 2008). 
 

2.3 Datainsamling 

Matchresultat tillsammans med all statistik utom odds är inhämtad från Svenska 

Hockeyförbundets hemsida (2014). Oddsen inhämtades från Betexplorer (2014) och är ett 

genomsnittligt odds från samtliga oddssättande spelbolag presenterade på deras hemsida. 

Datamaterialet inkluderar samtliga matcher som gått till övertid och straffläggning från 

utvalda säsonger och divisioner, totalt blev det 1381 matcher. För vardera match inhämtades 
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statistiken från den resultatruta som presenteras tillsammans med den aktuella matchen, där 

28 datavärden samlades in, vilket sammanlagt resulterade i 38 668 uppgifter. Samtliga värden 

rapporterades först in i Excel för att sedan importeras till programmet Stata, där skattningarna 

utfördes. Datavärdena blev, efter att vissa tänkta variabler valts bort, slutligen 16 variabler 

som används i de olika modellerna. 
 

2.4 Datamaterialet i Stata 

Då datamaterialet väl hade importerats till Stata utfördes ett antal kommandon för att skapa de 

variabler som sedan användes i de slutgiltiga modellerna. Vissa variabler var inrapporterade 

på det sätt som Stata direkt kunde hantera, men några variabler var tvungna att omformuleras. 

Kommandona finns i Bilaga 1. 
 

2.4.1 Differens-och interaktionsvariabler 

För att lättare kunna tolka parameterskattningar och för att lagen ska ställas i relation till 

varandra används differensvariabler i regressionerna. Den bakomliggande argumentationen 

och det Χ!-test som ligger till grund för att kunna använda differensvariabler presenteras i 

modellavsnittet (3.3 Hypotesprövningar). Två av variablerna är även interaktionsvariabler, 

vilket innebär att två variabler får interagera med varandra då de tillsammans säger något om 

utfallet. Samtliga differenser och interaktionsvariabler genererades först då datamaterialet 

importerats till Stata. Differenserna är genomgående hemmalagets variabel minus bortalagets 

motsvarande variabel, med undantag från regressionen som undersöker hemmaplansfördel då 

strukturen på datamaterialet ändrades till observerat lags variabel minus motståndarlagets 

motsvarande variabel. Interaktionerna genererades genom att multiplicera de två ingående 

variablerna. 

 

2.4.2 Beroende variabel 

Beroende på om det är en övertid, straffläggning eller en förlängning som undersöks kommer 

den beroende variabeln att anta olika värden, varför en ny beroende variabel genererats för 

respektive regressionsmodell. Då datavärdena matades in i Excel definierades variabeln 

matchutfall som 1 om hemmalaget vinner en övertid; 2 om bortalaget vinner en övertid; 3 om 

hemmalaget vinner en straffläggning; samt 4 om bortalaget vinner en straffläggning. För att 

skatta en regression för övertid måste datamaterialet endast inkludera matcher som gått till 

övertid och eftersom en övertid kan resultera i tre olika utfall definieras därmed den beroende 
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variabeln som 0 om oavgjort, 1 om hemmalaget vinner och 2 om bortalaget vinner. Detta 

innebär att den nya beroende variabeln Y ersätter värdena 3 och 4 i matchutfall till 0, vilket 

alltså representerar oavgjort i övertiden. Vid straffläggning kommer Y vara en binär variabel 

som antar värdet 1 om hemmalaget vinner straffläggningen, 0 om bortalaget vinner. Detta 

innebär att värdena 1 och 2 i matchutfall, det vill säga fallen då hemma-eller bortalaget vinner 

övertiden, inte kommer ingå i regressionen. Vad gäller förlängningen kommer den beroende 

variabeln Y även i detta fall vara binär och antar värdet 1 om hemmalaget vinner övertiden 

eller straffläggningen, och 0 om bortalaget vinner övertiden eller straffläggningen. Detta 

betyder att värdena 1 och 3 i matchutfall nu representeras som 1 av Y och värdena 2 och 4 

representeras som 0 av Y. 
 

2.4.3 Symmetri mellan de två lagens variabler i en multinomial logistisk modell  

För att undersöka om det finns någon symmetri mellan lagen, det vill säga att effekten av en 

variabel (till exempel skott på mål) är lika stor för hemmalaget som för bortalaget, utfördes ett 

Χ! -test i den multinomiala logistiska modellen. Samtliga variabler ingick i testet, där 

parametern för hemmavinst sattes lika med motsvarande parameter för bortavinst fast med 

omvänt tecken. Utifrån de erhållna resultaten utfördes en regression med restriktionerna lika 

parametrar. För detta krävs att restriktionerna anges vid utförandet av regressionen. 
 

2.4.4 Hemmaplansfördel   

För att undersöka om det finns någon hemmaplansfördel i en förlängning använder vi samma 

tillvägagångssätt som Doyle och Leard (2010). För varje match slumpas ett av de två lagen 

som “observerat” lag och det andra som “motståndare”. Observerat lag är det lag som 

studeras, oavsett om det råkar bli bortalaget eller hemmalaget. Den beroende variabeln Y 

definieras i detta fall som 1 om observerat lag vinner matchen, 0 annars. Datamaterialet 

kommer alltså slumpmässigt delas upp där den ena hälften är observerat lag och den andra 

hälften är motståndarlag, hemma- och bortalag blandas alltså i de olika kategorierna. Genom 

denna struktur får vi alltså 1381 observerade matcher där varje match är med endast en gång, 

och dessa kan antas vara oberoende. De gånger som observerat lag råkar bli hemmalaget kan 

identifieras genom att en dummyvariabel införs där 1 står för att observerat lag är hemmalag, 

0 annars. Genom dummyvariabeln hemma kan därmed en eventuell hemmaplansfördel 

identifieras. Vi kan likna varje match som en person, och variabeln hemma som en man om vi 

skulle studera lönestatistik. De gånger en match består av ett observerat lag som spelar på 
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hemmaplan antar variabeln hemma värdet 1, alltså den personen är en man. Nu kan vi 

identifiera alla män. Om vi skulle studera höga löner skulle troligtvis dummyvariabeln man 

vara signifikant, kön har en påverkan på lönen. På samma sätt vill vi studera om hemmaplan 

har en effekt på att vinna en match, skulle det finnas en tydlig hemmaplansfördel, som kön i 

fallet med lön, skulle den effekten fångas i hemma-variabeln. 

 

Eftersom vi från början strukturerade datamaterialet som hemma- och bortalag var vi tvungna 

att strukturera om matcherna till observerat lag och motståndarlag. Den önskvärda strukturen 

fick vi genom att först generera en variabel x på en likformig fördelning, som datamaterialet 

sedan sorterades efter. Därmed skapades en slumpmässig ordning på hela datamaterialet. 

Eftersom samtliga matcher i Stata står enligt hemmalag minus bortalag valdes i den första 

hälften att hemmalaget är observerat lag och i den andra hälften valdes hemmalaget som 

motståndarlag. För att lagen ska stå som observerat lag minus motståndarlag i varje variabel 

och varje match var vi tvungna att byta plats på lagen efter hälften, det vill säga att i den nedre 

halvan stod de som bortalag minus hemmalag. Vi var alltså tvungna att definiera om 

variablerna i den nedre halvan och dessa döptes i Stata till samma variabelnamn fast med en 

tvåa efter. I och med den valda uppdelningen kommer dummyvariabeln hemma att anta värdet 

1 för första hälften av datamaterialet och 0 för den andra hälften. 
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3. Modell 
För att skatta de sökta sannolikheterna för matchutfall användes en multinomial logistisk 

modell för övertid samt en logistisk modell för straffläggning och förlängning.  

 

3.1 Modellbygge 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet utförs en multinomial logistisk regression då den 

beroende variabeln kan anta fler än två möjliga utfall. Eftersom en övertid kan resultera i tre 

möjliga utfall (oavgjort, hemmavinst och bortavinst) är därför denna modell att föredra vid 

skattning av sannolikheterna för vinst. Den beroende variabeln Y modelleras därmed enligt 
 

𝑌 =   
0  𝑜𝑚  𝑜𝑎𝑣𝑔𝑗𝑜𝑟𝑡  𝑖  ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
1  𝑜𝑚  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
2  𝑜𝑚  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛

 

 

Den multinomiala logistiska modellen kan skrivas som 

 

𝑃 𝑌 = 𝑖|𝑋!,… ,𝑋! = !!!,!!!!,!!!!  …!!!,!!!

!!   !!!,!!!!,!!!!  …!!!,!!!!
!!!

 

samt 

𝑃 𝑌 = 0|𝑋!,… ,𝑋! = !

!!   !!!,!!!!,!!!!  …!!!,!!!!
!!!

 

 

där 𝛽!,! är koefficienten för den m:te förklarande variabeln X och utfall i (Greene 2008).  

 

Då en straffläggning endast kan resultera i vinst eller förlust för ett lag, det vill säga utfallet är 

binärt, används en logistisk modell. Denna modell används även vid skattning av 

sannolikheten för vinst vid en förlängning. Den beroende variabeln Y modelleras enligt  
 

𝑌 =   1  𝑜𝑚  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛0  𝑜𝑚  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  

samt  

𝑌 =   1  𝑜𝑚  ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  𝑓ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛0  𝑜𝑚  𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟  𝑓ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  

 

 

(1) 

(2) 
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Den logistiska regressionen ser ut som följer 

 

𝑃 𝑌 = 1 𝑋!,… ,𝑋! =
1

1+ 𝑒!(!!!!!!!!  …  !!!!)
 

 

Regressionerna utfördes genom att samtliga variabler till en början ingick i modellen, varefter 
en icke-signifikant variabel i taget plockades bort, så kallad backward stepwise regression 
(Altman 1991). Den variabel med högst p-värde, givet att den överstiger den valda 
signifikansnivån, togs bort först, varefter en ny regression utan den borttagna variabeln 
utfördes. Detta upprepades tills samtliga kvarvarande variabler var signifikanta. 
Signifikansnivån är vald till 5 %. Där det har varit relevant har marginaleffekten beräknats för 
de signifikanta variablerna. Denna siffra beskriver hur mycket en variabel påverkar 
sannolikheten för vinst för hemma-eller bortalaget då den ökar med en enhet. Eftersom 
parameterskattningarna i en logistisk och en multinomial logistisk modell endast kan tolkas 
som en positiv eller negativ effekt, är marginaleffekten intressant att ha med då den på ett mer 
konkret sätt tydliggör effekten med en faktisk siffra. 
 

3.2 Variabler 

För att studera utfallet av en förlängning används ett antal variabler som vi tror är relevanta. 

Dessa variabler har diskuterats fram mellan oss, vår handledare samt andra hockeykunniga 

personer och före detta hockeyspelare. Variabler har tillkommit och försvunnit allteftersom, 

exempelvis så föll vissa variabler som från början ansågs intressanta bort under vägens gång 

då mer kunskap inom ämnet ledde till att de inte längre var aktuella att inkludera. Det har 

varit en process som lett fram till det slutgiltiga resultatet. 
 

3.2.1 Matchutfall 

Variabeln matchutfall, som används för att skapa de beroende variablerna Ystraffläggning, Yövertid 

samt Yförlängning, har i datamaterialet valts att definieras som 1 om hemmalaget vinner en 

övertid; 2 om bortalaget vinner en övertid; 3 om hemmalaget vinner en straffläggning; samt 4 

om bortalaget vinner en straffläggning. 

 

 

(3) 
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3.2.2 Odds  

Oddsen för respektive match är de odds som sätts för ordinarie matchtid och de odds som vi 

använt är ett genomsnittligt odds från ett antal spelbolag. Oddsen beskriver vilket lag som 

förväntas vinna, där spelbolagen tar hänsyn till bland annat dagsform, skador och tidigare 

möten. Odds blir därmed ett mått på hur bra ett lag är inför den matchen, vilket är en 

intressant variabel att ta med. 
 

Oddsen betecknas som Odds1, vilket är oddset för hemmalaget, OddsX, det vill säga oddset 

för oavgjort, samt Odds2 som är oddset för bortalaget i den aktuella matchen. Variabeln 

oddsdifferens är skillnaden mellan hemma-och bortalagets odds, det vill säga Odds1-Odds2.  

 

3.2.3 Räddningsprocent 

Shmanske och Lowenthal (2007) använder målvaktens räddningsprocent i matchen som ett 

mått på lagets defensiva skicklighet i den specifika matchen. De argumenterar för att 

räddningsprocenten är särskilt viktig i en övertid på grund av det öppnare spelet med fler 

målchanser, då målvaktens betydelse också ökar. Om en hög räddningsprocent tyder på en för 

dagen bra målvakt kan samma resonemang föras kring straffläggningen då målvaktens insats 

verkligen har betydelse. 

 

En målvakts räddningsprocent definieras som antal räddningar för det aktuella lagets målvakt 

under ordinarie matchtid, dividerat med motståndarlagets antal skott på mål under ordinarie 

matchtid den aktuella matchen. Variabeln målvaktsdifferens beskriver skillnaden mellan 

hemmalagets och bortalagets räddningsprocent uttryckt i andelar. 
 

3.2.4 Skott på mål 

Både Doyle och Leard (2010) och Bedford och Baglin (2008) använder skott på mål som 

kontrollvariabel. Doyle och Leard (2010) som ett mått på ett lags vilja att anfalla, och Bedford 

och Baglin (2008) som en av flera variabler för att mäta ett lags momentum. Men betyder fler 

skott på mål också fler mål? Det finns många exempel i enskilda matcher att så inte är fallet. 

När Örebro mötte AIK säsongen 13/14 på hemmaplan vann de skotten med 46-13, men 

förlorade ändå matchen. Men hur är det över tid, lönar det sig att skjuta mycket? Genom att 

studera ett antal topplistor verkar det som att fler skott leder till fler mål. Topplistorna är från 

SHL 13/14 efter 49 av 55 omgångar (Svenska Hockeyligan 2014). 



	   13	  

Skott på mål (spelare)   Skott på mål i powerplay (spelare) 
 
1. Oscar Möller (7:e plats i skytteligan)  1. Patrik Hersley (flest antal powerplay-mål) 
2. Simon Hjalmarsson (3:e plats i skytteligan)  2. Chad Kolarik (4:e plats antal powerplay-mål)  
3. Chad Kolarik (1:a plats i skytteligan)  3. Pär Arlbrandt (7:e plats antal powerplay-mål) 
4. Joakim Lindström (6:e plats i skytteligan) 
5. Patrik Hersley (4:e plats i skytteligan) 
6. Linus Klasen (2:a plats i skytteligan) 
 
 
Skott på mål (lag)   Skott på mål i powerplay (lag) 
 
1. Skellefteå (flest gjorda mål)   1. Linköping (flest gjorda powerplay-mål) 
2. Linköping (näst flest gjorda mål)  2. Skellefteå (näst flest gjorda powerplay-mål) 
3. Brynäs (tredje flest gjorda mål)   3. Frölunda (tredje flest gjorda powerplay-mål) 
 
 
Antal skott på mål definieras som de skott som går på mål, vilket inkluderar målgivande skott 

men exkluderar de som träffar målramen. Variabeln skottdifferens beskriver skillnaden mellan 

lagens skott på mål under ordinarie matchtid den aktuella matchen. 

 

3.2.5 Kvitteringstid 

Shmanske och Lowenthal (2007), som studerar vad som händer i en match när den når 
förlängning, har försökt fånga det momentum som eventuellt skapas då ett lag kommer 
tillbaka in i matchen och kvitterar. De menar att sportjournalister och idrottsintresserade ofta 
lägger stor vikt vid momentum, särskilt i de fall då ett lag kvitterar sent i matchen och i och 
med det tar den till en förlängning. Shmanske och Lowenthal (2007) menar också att ingen 
har lyckats skapa ett sätt att mäta den effekten så den objektivt kan undersökas. Den första 
variabeln de använder för att försöka fånga effekten av ett lags momentum är just 
kvitteringstid, att mäta den effekt som sker då ett lag kvitterar sent i tredje perioden. Enligt 
oss kan variabeln tänkas ha två effekter. Den ena att en kvittering i sista minuten kan vara 
upplyftande för det laget och förödande för motståndarlaget. Den andra effekten är att det lag 
som släpper in kvitteringsmålet är det lag som egentligen är det bättre laget och som försöker 
stänga matchen men misslyckas. Därmed byter de sedan strategi i övertiden till ett mer 
offensivt spel, vilket ökar deras sannolikhet för vinst. 
 
För att försöka mäta den effekten införde vi, precis som Shmanske och Lowenthal (2007), en 
interaktionsvariabel mellan variablerna kvittering och tid, kallad kvitteringstid. Variabeln 
kvittering definieras som -1 om bortalaget gjorde målet, 0 om inget av lagen gjorde målet, och 
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1 om hemmalaget gjorde målet2. Variabeln tid är tiden i minuter då kvitteringen skedde i den 
tredje perioden. Kvitteringstid kan anta värden mellan -20, om bortalaget kvitterat i den 20:e 
minuten, och +20, om hemmalaget kvitterar i den 20:e minuten.  
 

3.2.6 Momentum 
Den andra variabeln som Shmanske och Lowenthal (2007) använder för att försöka mäta 
effekten av ett lags momentum är om ett lag lyckas hämta upp ett underläge i sista perioden, 
speciellt om ett lag hämtat upp flera mål i rad före kvittering. Då kanske de har ett ännu större 
momentum med sig in i förlängningen. Shmanske och Lowenthal (2007) inkluderar i sin 
variabel om ett lag endast gör ett mål för att kvittera. Eftersom vi vill särskilja effekten av om 
ett lag hämtar upp ett flermålsunderläge inkluderar vi de observationer då ett lag gjort två mål 
eller fler för att kvittera, resterande observationer blir då lika med noll. Då variabeln 
kvitteringstid fångar upp effekten av om ett lag gör ett mål för att kvittera missar vi inte den 
effekten. 
 
Variabeln momentum definieras som ett lags antal mål i rad i tredje perioden för att kvittera 

och ta matchen till förlängning. Den har positivt tecken om hemmalaget gör flera mål i rad, 0 

om inget lag kvitterade i tredje perioden, och negativt tecken om bortalaget kvitterade. Om 

bortalaget ligger under med 3-0, och gör tre mål i tredje perioden kommer variabeln anta 

värdet -3. 
 

3.2.7 Hemma  

Doyle och Leard (2010) undersökte om det finns en hemmaplansfördel genom att studera 

samtliga matcher under en säsong och kom fram till att det finns en hemmaplansfördel. Enligt 

Doyle och Leard (2010) är hemmaplansfördel allmänt känd bland hockeyfans och experter, 

men har inte kunnat kontrolleras på ett objektiv sätt före deras studie. Eftersom vi bara 

undersöker matcher som gått till förlängning, kan det vara intressant att se om det finns några 

skillnader eller likheter. Genom att tillämpa deras metod på vårt datamaterial kan vi lättare 

jämföra våra resultat. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Detta är logiskt genom att studera införandet av två dummyvariabler enligt dH= 1 om 
hemmalaget gör sista målet, 0 annars, samt dB=1 om bortalaget gör sista målet, 0 annars. 
Differensen mellan dessa två kommer att leda till antingen -1, 0 eller 1.  
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Variabeln hemma är en dummyvariabel som antar värdet 1 om observerat lag är hemmalag, 0 

annars. Den kommer bara att användas i ett fall, nämligen då vi undersöker om det finns en 

hemmaplansfördel i en förlängning. 

 

3.2.8 Variabeldefinitioner med deskriptiv statistik 

Nedan ges en sammanfattande förklaring av varje variabel tillsammans med medelvärde, 

standardavvikelse samt min-och maxvärden.  

 
Tabell 1. Definition av samtliga variabler tillsammans med deskriptiv statistik, där M är 
medelvärde, SD är standardavvikelse samt min-och maxvärden  
Variabelnamn Variabelbeskrivning M SD Min Max 
 
Matchutfall 

 
Matchutfall=1 om hemmalag vinner 
förlängning, 2 om bortalag 
Mathutfall=3 om hemmalag vinner 
straffläggning, 4 om bortalag 

 
 

 
 

 
1 

 
4 

Odds1 Odds hemmalag 2.279 1.130 1.01 12.12 
OddsX Odds oavgjort 4.99 1.212 3.71 13.17 
Odds2 Odds bortalag 3.161 1.756 1.06 18.37 
Oddsdifferens Odds hemmalag – Odds bortalag -0.882 2.588 -17.36 11.06 
Målvakthemma Räddningsprocent hemmalag 0.909 0.049 0.52 1 
Målvaktborta Räddningsprocent bortalag 0.917 0.046 0.563 1 
Målvaktsdifferens Räddningsprocent hemmalag –  

räddningsprocent bortalag 
-0.008 0.046 -0.415 0.5 

Skotthemma Skott på mål hemmalag 30.974 7.551 14 67 
Skottborta Skott på mål bortalag 28.108 7.322 10 56 
Skottdifferens Skott på mål hemma –  

skott på mål borta 
2.866 11.061 -36 53 

Kvittering Det lag som gör kvittering sista 
perioden 

-0.048 0.896 -1 1 

Tid Tid för kvittering sista perioden 10.909 7.405 0 20 
Kvitteringstid Interaktionsvariabel= 

kvittering ∗ tid 
-0.807 13.152 -20 20 

Momentum Interaktionsvariabel= 
kvittering ∗ antal upphämtade mål 

-0.038 0.879 -5 3 

Hemma Dummyvariabel= 1 om hemmalag 0.5 0.5 0 1 
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3.3 Hypotesprövningar 

Den multinomiala logistiska modellen kommer att ge två regressioner, en då hemmalaget 

vinner och en då bortalaget vinner. Variablerna definierade från föregående avsnitt 

presenteras i täljarens exponent i ekvation (1), sidan 10 enligt 

 

𝛽!,! + 𝛽!,!𝑜𝑑𝑑𝑠1+ 𝛽!,!𝑜𝑑𝑑𝑠2+ 𝛽!,!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 + 𝛽!,!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎+ 

+𝛽!,!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 + 𝛽!,!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎 + 𝛽!,!𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 + 𝛽!,!𝑘𝑣𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

 

samt 

 

𝛽!,! + 𝛽!,!𝑜𝑑𝑑𝑠1+ 𝛽!,!𝑜𝑑𝑑𝑠2+ 𝛽!,!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 + 𝛽!,!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎 

+𝛽!,!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 + 𝛽!,!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎 + 𝛽!,!𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 + 𝛽!,!𝑘𝑣𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

 

där (4) är den exponent som används då sannolikheten för att hemmalaget vinner övertiden 

beräknas och (5) den exponent som används då sannolikheten för att bortalaget vinner 

övertiden beräknas. 
 

De variabler som ingår i den logistiska modellen presenteras med hjälp av nämnarens 

exponent (uttrycket innanför parentesen) från ekvation (3), sidan 11 enligt  

 

𝛽! + 𝛽!𝑜𝑑𝑑𝑠1+ 𝛽!𝑜𝑑𝑑𝑠2+ 𝛽!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 + 𝛽!𝑚å𝑙𝑣𝑎𝑘𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎 + 𝛽!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡ℎ𝑒𝑚𝑚𝑎 

+𝛽!𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑏𝑜𝑟𝑡𝑎 + 𝛽!𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 + 𝛽!𝑘𝑣𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑   

 

där exponenten används för att beräkna sannolikheten att hemmalaget vinner straffläggning 

eller förlängning. 

 

För att undersöka huruvida differenser är ett lämpligt val att använda i modellerna samt om 

det finns någon symmetri mellan hemmavinst och bortavinst vid en multinomial logistisk 

modell kan ett Χ!-test utföras. Detta görs genom att först utföra en regression där alla 

variabler ingår var för sig, det vill säga inga differensvariabler, och därefter göra Χ!-testet (se 

s. 18). Vad gäller den logistiska modellen undersöks endast om differensvariabler är ett 

lämpligt val. Om detta test inte ger ett signifikant resultat tyder det på att effekten bör vara 

lika. Tillsammans med en argumentation om att differensvariabler och symmetri är rimligt 

(4) 

(5) 
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kan det anses vara ett tillräckligt stöd för att de ska användas. Resonemangen för 

differensvariabler och symmetri kommer föras här nedan, och tydliggöras med två exempel. 

För att göra exemplen pedagogiska inkluderas endast två variabler. 

 
Exempel 1: 
 
Fall 1: Vinst för hemmalaget 
 Hemmalag Bortalag 
Skott på mål 30 24 
Räddningsprocent 85 90 
 
Fall2: Vinst för bortalaget 
 Hemmalag Bortalag 
Skott på mål 24 30 
Räddningsprocent 90 85 
 

Om det förmodas att sannolikheten för att hemmalaget vinner ska vara lika stor som 

sannolikheten att bortalaget vinner, måste det gälla att vi har symmetri mellan fall 1 och fall 2. 

Att effekten av exempelvis skott på mål ska skilja sig mellan hemmavinst och bortavinst kan 

betvivlas, om parametern för skott på mål vid hemmavinst är 0.05 bör motsvarande parameter 

vid bortavinst vara -0.05. I praktiken innebär det att om hemmalaget skjuter 30 skott jämfört 

med bortalagets 24 skott, borde de ha lika stor sannolikhet för vinst som bortalaget skulle ha 

om det istället var de som sköt 30 skott mot hemmalagets 24. Detta är ett rimligt antagande att 

testa. För att symmetri ska gälla i den multinomiala logistiska modellen måste därmed  

 𝛽!,! = 𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!. 

 
Exempel 2: 
 
Fall 1: Vinst för hemmalaget 
 Hemmalag Bortalag 
Skott på mål 30 24 
Räddningsprocent 85 90 
 
Fall2: Vinst för bortalaget 
 Hemmalag Bortalag 
Skott på mål 26 32 
Räddningsprocent 93 88 
 
Om det även i exempel 2 förmodas att sannolikheterna för vinst för de två lagen ska vara lika 

krävs utöver restriktionen om symmetri även att en differens av exempelvis skott på mål 

mellan hemmalaget och bortalaget ska ha samma effekt på sannolikheten för vinst. 
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Då differenser används görs ett antagande om att de två lagen har samma effekt vad gäller 

exempelvis skott på mål. Detta tydliggörs genom att betrakta följande utdrag från en 

regression 

𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! 

 

Om ovanstående ska kunna skrivas som 𝛽! 𝑥! − 𝑥! , där 𝑥! − 𝑥!  är en differensvariabel, 

måste alltså gälla att 𝛽! = −𝛽!. 

 

Detta innebär att effekten på sannolikheten att hemmalaget ska vinna av att hemmalaget gör 

ytterligare ett skott på mål är lika stor som effekten på sannolikheten att hemmalaget ska 

vinna av att bortalaget gör ett skott på mål mindre. I fall 1 skjuter hemmalaget 30 skott 

jämfört mot bortalagets 24, medan hemmalaget i fall 2 skjuter 26 skott mot bortalagets 32. 

Differensen på sex skott är alltså densamma i båda fallen, vilket bör betyda att sannolikheten 

för vinst är samma i fall 1 som fall 2. För att exempel 2 ska ge lika sannolikhet för vinst 

mellan de två lagen betyder det att utöver föregående restriktion måste även gälla att 

 𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!;   𝛽!,! = −𝛽!,!.  

 

Noll-och alternativhypotes för Χ!-testet vid den multinomiala modellen ser ut som följer 

 

𝐻!: 𝛽!,! = 𝛽!,! 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 

𝛽!,! = −𝛽!,! ;    𝛽  !,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 𝛽!,! = −𝛽!,! ; 

𝛽!,! = −𝛽!,! ;    𝛽!,! = −𝛽!,!  

𝐻!:𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑒𝑛  𝑎𝑣  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎  𝑜𝑣𝑎𝑛  𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑒𝑗 

 

Teststatistikan följer en Χ!-fördelning med 11 frihetsgrader. Om p-värdet är mindre än eller 

lika med 0.05 kan nollhypotesen förkastas.  

 

Noll-och alternativhypotes för Χ!-testet vid den logistiska modellen är 
 

𝐻!: 𝛽! = −𝛽! ; 𝛽! = −𝛽! ; 𝛽! = −𝛽!  
𝐻!:𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑒𝑛  𝑎𝑣  𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎  𝑜𝑣𝑎𝑛  𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑒𝑗 

 
Teststatistikan följer en Χ!-fördelning med 3 frihetsgrader. Om p-värdet är mindre än eller 
lika med 0.05 kan nollhypotesen förkastas.  
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4. Resultat och analys 
Parameterskattningarna i en logistisk och en multinomial logistisk modell är svårtolkade, 

dock gäller att positiv parameterskattning motsvarar en positiv effekt på sannolikheten att den 

beroende variabeln ska anta ett för modellen aktuellt värde, samt att negativ 

parameterskattning motsvarar en negativ effekt (Stock, et al. 2012). Samtliga differenser är 

hemmalagets variabel minus bortalagets variabel, med ett enda undantag då 

hemmaplansfördel testas i tabell 7. 

 

Samtliga tabeller innehåller olika varianter av regressioner där den första inkluderar samtliga 

variabler. Resterande regressioner följer backward stepwise regression-principen, där de 

variabler med högst p-värde, givet att det överstiger 0.05, plockats bort en i taget. 

Marginaleffekterna har erhållits genom att först beräkna sannolikheten för aktuellt utfall då 

samtliga variablers medelvärden används. Därefter beräknades denna sannolikhet på nytt men 

då variabeln av intresse fick öka med en enhet, i fallet med målvaktsdifferens ökar den alltså 

med 0.01. Differensen mellan dessa två sannolikheter är marginaleffekten. Marginaleffekten 

har beräknats utifrån den sista regressionen i samtliga tabeller, det vill säga den regression 

som endast inkluderar signifikanta variabler.  

 

Resultatet av Χ!-testet, som undersöker om differensvariabler är ett lämpligt val i modellerna 

samt om det finns någon symmetri mellan hemmavinst och bortavinst i den multinomiala 

logistiska modellen, ger ett värde på 15.73 och ett p-värde på 0.2038. Det går alltså inte att 

förkasta nollhypotesen att parametrarna är lika. Med det sagt har vi inte stöd för att de är lika 

eftersom vi inte kan förkasta nollhypotesen, men det tyder på det. Resultatet av Χ!-testet 

tillsammans med den argumentation som fördes i och med de två exemplen i modellavsnittet 

(s. 17-18) gör att differenser samt symmetri får anses acceptabla att använda. Därmed 

kommer samtliga multinomiala logistiska modeller (tabell 2 och 3) att innehålla 

differensvariabler samt restriktion om lika parametrar mellan de två utfallen. 
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Tabell 2. Multinomial logistisk regression för matcher som gått till övertid där restriktionerna 
lika parametrar gäller. 1 representerar hemmavinst och 2 representerar bortavinst. 0 är 
referensutfallet och motsvarar oavgjort. R1, R2, R3 och R4 är de fyra regressioner som 
utförts. Marginaleffekten har beräknats utifrån den sista regressionen, som alltså endast 
inkluderar signifikanta parameterskattningar.   
 
Beroende variabel: Yövertid 
Variabel  R1 R2 R3 R4 Marginal- 
      effekt 
1. 
Momentum                    0.022 0.022    
                    (0.055) (0.055)   
Oddsdifferens                  -0.066** -0.066** -0.066** -0.077** -0.014 
                    (0.018) (0.017) (0.017) (0.016) 
Målvaktsdifferens            -1.611 -1.703 -1.741 
                    (1.665) (1.122) (1.118) 
Skottdifferens                  0.000     
                    (0.004)     
Kvitteringstid                  -0.010** -0.010** -0.009** -0.008** -0.001 
                   (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) 
Intercept  -0.876** -0.876** -0.876** -0.874** 
  (0.057) (0.057) (0.057) (0.057) 
2. 
Momentum                    -0.022 -0.022   
                    (0.055) (0.055)   
Oddsdifferens                  0.066** 0.066** 0.066** 0.077** 0.013 
                    (0.018) (0.017) (0.017) (0.016) 
Målvaktsdifferens            1.611 1.703 1.741  
                    (1.665) (1.122) (1.118) 
Skottdifferens                  -0.000     
                    (0.004)     
Kvitteringstid                  0.010** 0.010** 0.009** 0.008** 0.001 
                   (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) 
Intercept  -0.876** -0.876** -0.876** -0.874** 
  (0.057) (0.057) (0.057) (0.057) 
Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
* Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 
Som tabell 2, regression 4 visar är oddsdifferens och kvitteringstid båda signifikanta på nivån 

5 % för båda matchutfallen. Oddsdifferens negativa parameterskattning för hemmaseger 

innebär att om hemmalaget har ett lägre odds än bortalaget, det vill säga att hemmalaget 

ansågs vara det bättre laget, så ökar deras sannolikhet för att vinna en övertid. 

Marginaleffekten är -0.014, vilket säger att om differensen mellan hemmalagets odds och 

bortalagets odds ökar med en enhet, med andra ord om hemmalagets odds ökar med ett eller 

om bortalagets odds minskar med ett, kommer sannolikheten för vinst för hemmalaget minska 
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med 0.014. Den positiva parameterskattningen för bortaseger tolkas på motsvarande sätt, det 

vill säga om bortalaget ansågs vara det bättre laget, så ökar deras sannolikhet för att vinna en 

övertid. Marginaleffekten är 0.013, som innebär att om hemmalagets odds ökar med ett eller 

om bortalagets odds minskar med ett, kommer sannolikheten för vinst för bortalaget öka med 

0.013. Resultatet är förväntat och logiskt om spelbolagen gjort sitt jobb rätt, det lag som 

tippats som det bättre laget har också större sannolikhet för vinst. Vilket också är innebörden 

av ett lägre odds.  

 

Även kvitteringstid är signifikant för både hemma-och bortaseger i regression 4. Vad gäller 

hemmaseger är parameterskattningen negativ, detta antyder att om hemmalaget gör det sista 

målet i tredje perioden så minskar deras sannolikhet för vinst i övertiden. Dessutom gäller att 

ju senare kvitteringen görs i sista perioden, desto mindre sannolikt blir det att hemmalaget 

vinner. Marginaleffekten är -0.001, vilket innebär att om hemmalaget gör ett kvitteringsmål 

en minut senare in i matchen kommer deras sannolikhet för vinst att minska med 0.001. På 

motsvarande sätt kan parameterskattningen för bortaseger tolkas då den är positiv, om 

bortalaget gör det sista målet i tredje perioden så minskar deras sannolikhet för vinst i 

övertiden. Marginaleffekten är 0.001, så sannolikheten att bortalaget vinner övertiden minskar 

med 0.001 om de kvitterar en minut senare, detta eftersom variabeln kvitteringstid antar 

negativt värde om det är bortalaget som gör kvitteringen. Det verkar alltså inte vara någon 

fördel att göra det sista målet före övertiden. På förhand misstänkte vi att variabeln skulle 

kunna ha två tänkbara effekter, varför det inte var självklart vilket tecken 

parameterskattningen förväntades ha. En tänkbar förklaring till resultatet skulle kunna vara att 

det lag som inte gör det sista målet är det lag som varit det bättre laget och som har försökt 

försvara sin ledning, det vill säga stänga matchen, men som inte lyckats. Därför byter de 

strategi i övertiden och spelar mer offensivt, vilket ökar sannolikheten för vinst. Det lag som 

gjorde det sista målet kan känna sig nöjda med att ha tagit matchen till förlängning, och det 

laget som släppte in det sista målet kan känna sig missnöjda speciellt när det kommer sent i 

tredje perioden. De olika inställningarna kan vara en förklaring till att det lag som släpper in 

sista målet har en större chans att vinna övertiden. 
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Tabell 3. Multinomial logistisk regression för matcher som gått till övertid där restriktionerna 
lika parametrar gäller och där oddsdifferens exkluderats. 1 representerar hemmavinst och 2 
representerar bortavinst. 0 är referensutfallet och motsvarar oavgjort. R1, R2 och R3 är de 
tre regressioner som utförts. Marginaleffekten har beräknats utifrån den sista regressionen, 
som alltså endast inkluderar signifikanta parameterskattningar.  
 
Beroende variabel: Yövertid 
Variabel  R1 R2 R3 Marginal- 
     effekt 
1. 
Momentum                    0.018    
                    (0.052)    
Målvaktsdifferens            -2.031 -2.061 -3.384** -0.006 
                    (1.632) (1.630) (0.991)  
Skottdifferens                  0.006 0.006    
                    (0.006) (0.006)    
Kvitteringstid                  -0.010** -0.010** -0.010** -0.002 
                   (0.003) (0.003) (0.003)   
Intercept  -0.877** -0.876** -0.876**  
  (0.054) (0.054) (0.054)   
2. 
Momentum                    -0.018    
                    (0.052)     
Målvaktsdifferens            2.031 2.061 3.384** 0.006 
                    (1.632) (1.630) (0.991)  
Skottdifferens                  -0.006 -0.006    
                    (0.006) (0.006)    
Kvitteringstid                  0.010* 0.010** 0.010** 0.002 
                   (0.003) (0.003) (0.003)  
Intercept  -0.877** -0.876** -0.876**  
  (0.054) (0.054) (0.054)   
Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
*Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 

I tabell 3 har oddsen inte inkluderats, detta eftersom odds kan anses som en kontrollvariabel 

som kontrollerar för flera faktorer. Då spelbolagen sätter odds tar de ju hänsyn till flera 

aspekter och för att se vilken effekt en enskild faktor har, exkluderar vi oddsen. Då 

oddsdifferens inte inkluderas blir istället målvaktsdifferens signifikant, dock blir den inte 

signifikant förrän i den sista regressionen då skottdifferens precis tagits bort från modellen. 

Anledningen till att målvaktsdifferens blir signifikant då skottdifferens exkluderas är på grund 

av deras höga korrelation på -0.7911.   
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Parameterskattningen för målvaktsdifferens är negativ för hemmalaget, vilket innebär att om 

hemmalagets räddningsprocent är högre än bortalagets under ordinarie matchtid, har 

hemmalaget mindre sannolikhet att vinna övertiden. Marginaleffekten är -0.006. Denna siffra 

säger att om differensen mellan hemmalagets målvaktsprocent och bortalagets 

målvaktsprocent ökar med 0.01, det vill säga om hemmalagets målvakt räddar en 

procentenhet mer än bortalagets målvakt, så minskar hemmalagets sannolikhet för vinst med 

0.006. Eftersom målvakterna har släppt in lika många mål under ordinarie matchtid, har den 

målvakt med högst räddningsprocent också fått flest skott på sig. Detta kan vara ett tecken på 

att det laget har fått försvara sig mycket och gjort det bra. Det troliga är att den matchbilden 

även fortsätter i övertiden, där ytorna blir större och det är lite svårare att försvara sig. Att 

sannolikheten för att vinna då är högre för det lag som skjuter mest, alltså de som är mer 

offensiva i sitt spel, är troligt. Den målvakt som får flest skott på sig under matchen, kommer 

få fler skott på sig under övertiden och har då lägre sannolikhet för att inte släppa in ett mål. 

Detta kan vara en tänkbar förklaring till den negativa parameterskattningen. På motsvarande 

sätt tolkas den positiva parameterskattningen för bortavinst, där marginaleffekten på 0.006 är 

densamma som för hemmavinst. Shmanske och Lowenthals (2007) argumentation att 

målvaktens betydelse är större under övertiden på grund av det öppnare spelet med fler 

målchanser verkar alltså stämma, men effekten blir synbar först då oddsen exkluderas. 
 

Även vid straffläggning utfördes ett test om differensvariabler bör användas. Detta test ger ett 

Χ!-värde på 2.58 och ett p-värde på 0.4605. Nollhypotesen att parameterskattningarna vore 

lika kan alltså ej förkastas. Testet tillsammans med tidigare argumentation (se 3.3 Hypoteser, 

s. 17-18) leder till att differensvariabler används i de logistiska modellerna.  
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Tabell 4. Logistisk regression för matcher som gått till straffläggning. Den beroende 
variabeln motsvarar 1 om hemmavinst, 0 om bortavinst. R1, R2, R3, R4 samt R5 är de fem 
regressioner som utförts. Marginaleffekten har beräknats utifrån den sista regressionen, som 
alltså endast inkluderar den signifikanta parameterskattningen.   
 
Beroende variabel: Ystraffläggning 
Variabel R1 R2 R3 R4 R5  Marginal- 

effekt 
Momentum 0.133 

(0.105) 
0.133 
(0.105) 

0.144 
(0.098) 

0.113 
(0.089) 

  

Oddsdifferens -0.027 
(0.035) 

-0.027 
(0.035) 

    

Målvaktsdifferens 0.434 
(2.584) 

     

Skottdifferens -0.022** 
(0.011) 

-0.024** 
(0.004) 

-0.018** 
(0.007) 

-0.019** 
(0.007) 

-0.018** 
(0.007) 

-0.016 

Kvitteringstid -0.005 
(0.007) 

-0.005 
(0.007) 

-0.005 
(0.006) 

   

Intercept 0.025 
(0.082) 

0.026 
(0.082) 

0.054 
(0.077) 

0.059 
(0.076) 

0.045 
(0.076) 

 

Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
*Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 
Den enda variabel som är signifikant på nivån 5 % i tabell 4 är skottdifferens. Dess negativa 

parameterskattning innebär att ju fler skott hemmalaget skjuter jämfört med bortalaget, desto 

mindre sannolikhet har de att vinna en straffläggning. Marginaleffekten är -0.016, så effekten 

av att hemmalaget skjuter ett skott mer än bortalaget resulterar i att sannolikheten för vinst 

minskar med 0.016. Detsamma gäller för bortalaget, det vill säga att ju fler skott de skjuter 

jämfört med hemmalaget desto mindre blir sannolikheten att vinna straffläggningen. En 

uppenbar förklaring är att då ett lag skjuter fler skott på mål innebär det att motståndarens 

målvakt gör fler räddningar. Att dess räddningsprocent ökar innebär att målvakten är bra för 

dagen, och en bra målvakt är svår att göra mål på i en straffläggning. Men om det är för att 

motståndarmålvakten är bra borde den effekten märkas i att dess räddningsprocent har en 

positiv effekt på sannolikheten att vinna. Enligt resultatet i tabell 4 är inte målvaktsdifferens 

signifikant. En tänkbar förklaring till att just skottdifferens är signifikant kan vara att ju fler 

skott ett lag skjuter utan att göra mål, desto sämre skyttar har det laget för dagen. Eller att 

självförtroendet blir sämre för skyttarna när skotten inte går in, vilket blir avgörande i en 

straffläggning.  
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Tabell 5. Logistisk regression för matcher som gått till straffläggning, oddsdifferens 
exkluderad. Den beroende variabeln motsvarar 1 om hemmavinst, 0 om bortavinst. R1, R2, 
R3 samt R4 är de fyra regressioner som utförts. Marginaleffekten har beräknats utifrån den 
sista regressionen, som alltså endast inkluderar den signifikanta parameterskattningen.  
 
Beroende variabel: Ystraffläggning 
Variabel  R1 R2 R3 R4 Marginal- 
      effekt 
Momentum                    0.146 0.144 0.113   
                    (0.099) (0.098) (0.089)   
Målvaktsdifferens            1.683  
                    (2.582)  
Skottdifferens                  -0.013 -0.018** -	  0.019** -0.018** -0.016 
                    (0.010) (0.007) (0.007) (0.007)  
Kvitteringstid                  -0.005 -0.005   
                   (0.006) (0.006)  
Intercept   0.052 0.054 0.058 0.045  
  (0.077) (0.077) (0.076) (0.076)  
Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
*Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 
Resultatet i tabell 5 skiljer sig i stort inte från resultatet i tabell 4, parameterskattningarna är i 

princip alla desamma. Fortfarande gäller att skottdifferens är den enda signifikanta variabeln, 

där parameterskattningen återigen är negativ och marginaleffekten -0.016. Eftersom 

oddsdifferens försvinner ganska snabbt genom backward stepwise regression i tabell 4 

kommer de resterande variablerna vara desamma, vilket innebär att parameterskattningarna är 

lika. 
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Tabell 6. Logistisk regression för matcher som gått till förlängning. Den beroende variabeln 
motsvarar 1 om hemmavinst, 0 om bortavinst. R1, R2, R3 samt R4 är de fyra regressioner 
som utförts. Marginaleffekten har beräknats utifrån den sista regressionen, som alltså endast 
inkluderar signifikanta parameterskattningar.  
 
Beroende variabel: Yförlängning 
Variabel  R1 R2 R3 R4 Marginal- 
      effekt 
Momentum                    0.088 0.090 0.085   
                    (0.074) (0.074) (0.074)   
Målvaktsdifferens            -0.825  
                    (2.230)  
Skottdifferens                  -0.009 -0.007    
                    (0.009) (0.006)    
Oddsdifferens -0.084** -0.085** -0.072** -0.072** -0.018 
  (0.025) (0.025) (0.022) (0.022) 
Kvitteringstid                  -0.012** -0.012** -0.013** -0.010** -0.002 
                   (0.005) (0.005) (0.005) (0.004) 
Intercept   -0.052 -0.053 -0.063 0.045  
  (0.060) (0.060) (0.059) (0.076)  
Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
*Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 
I tabell 6 inkluderas både övertid och straffläggning och som regression 4 visar är 

oddsdifferens och kvitteringstid båda signifikanta, resultatet liknar alltså resultatet från tabell 

2. Oddsdifferens har en negativ parameterskattning, vilket innebär att det lag som är favorit 

inför matchen har en högre sannolikhet att vinna förlängningen. Favoriten inför matchen 

vinner oftast själva matchen, annars skulle de inte ha lägst odds. Resultatet från tabell 6 tyder 

på att favoriten även tenderar att vinna om matchen går till förlängning. Marginaleffekten är   

-0.018, så sannolikheten för vinst för hemmalaget minskar alltså med 0.018 om differensen 

mellan hemmalagets odds och bortalagets odds ökar med en enhet.  

 

Kvitteringstid har även den en negativ parameterskattning, vilket i det här fallet innebär att det 

lag som gör sista målet i tredje perioden har en lägre sannolikhet att vinna förlängningen. Det 

verkar inte vara någon fördel att vara det lag som kvitterar och ta matchen till förlängning. 

Noterbart är att ju senare kvitteringen kommer, desto mindre blir sannolikheten att vinna 

förlängningen. Marginaleffekten är -0.002, vilket innebär att om ett lag kvitterar en minut 

senare i tredje perioden minskar sannolikheten för att det laget ska vinna med 0.002. Eftersom 

en enhet är en minut är det logiskt att effekten inte är så stor, den maximala effekten är dock 

0.04 om ett lag kvitterar i den 20:e matchminuten. 
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För att undersöka om det finns någon hemmaplansfördel i en förlängning använder vi samma 

tillvägagångssätt som Doyle och Leard (2010), och inför en dummyvariabel för hemmalag 

samt strukturerar datamaterialet till observerat lag minus motståndarlag. 
 

Tabell 7. Logistisk regression för hemmafördel för matcher som gått till förlängning. Den 
beroende variabeln motsvarar 1 om det observerade laget vinner förlängningen, 0 om 
motståndarlaget vinner förlängningen. 
  
Beroende variabel: Yförlängning. 
Variabel     R1 
Momentum                    0.087     
                    (0.074)     
Målvaktsdifferens            -0.813  
                    (2.232) 
Oddsdifferens -0.084** 
  (0.025)  
Skottdifferens                  -0.009    
                    (0.009)    
Kvitteringstid                  -0.012**    
                   (0.005) 
Hemma  -0.104 
  (0.120)  
Intercept   0.074    
  (0.082)   
Not. För varje variabel presenteras dess koefficient samt medelfelet inom parentesen under.  
*Signifikant på nivån 10 % 
** Signifikant på nivån 5 % 
 
De signifikanta variablerna i tabell 7 överensstämmer med de signifikanta variablerna i tabell 

6, dessa är alltså signifikanta oavsett hur datamaterialet är strukturerat. Till skillnad från 

Doyle och Leard (2010) som kan bekräfta att det finns en hemmaplansfördel när de studerar 

samtliga matcher, tyder resultatet i tabell 7 på att det inte verkar finns någon 

hemmaplansfördel i en förlängning då variabeln hemma inte är signifikant. En intressant 

aspekt är alltså att vårt resultat skiljer sig från Doyle och Leard (2010), vilket antyder att det 

finns en hemmaplansfördel inom ishockey men den blir obetydlig om en match väl går till 

förlängning. Från resultatet i tabell 7 kan vi alltså konstatera att det troligtvis inte verkar vara 

någon fördel att vara hemmalag då en match går till förlängning. 

 

För att ytterligare stärka denna tes kan en tabell för exempelvis SHL studeras där segrar och 

förluster i förlängningen verkar komma helt oberoende av hemmaplan, men många lag har 

fler segrar hemma än borta under ordinarie tid. Statistiken för en ishockeysäsong går att dela 

in i hemma -och bortastatistik, hur bra ett lag är på hemma -respektive bortaplan. Detta 
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varierar från lag till lag. Slår vi ihop hur många matcher samtliga hemmalag vunnit under 

ordinarie tid under säsongen 13/14 i SHL, blir det totalt 40 % av matcherna. På bortaplan 

lyckades lagen totalt vinna 32,7 % av matcherna under ordinarie tid. Av samtliga matcher på 

hemmaplan blev det seger för hemmalaget i förlängning i totalt 13,3 % av matcherna. 

Bortalagen lyckades vinna i förlängning totalt 14,2 % av matcherna (Svenska hockeyligan 

2014). Vi ser att hemmalagen tenderar att vinna oftare på hemmaplan under ordinarie tid, men 

i en förlängning är utfallet jämnare mellan hemmalag och bortalag. Detta kan såklart vara en 

tillfällighet just denna säsong, men det handlar om totalt 660 matcher.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Diskussionen kommer inledas med metodavsnittet, hur studien är genomförd, svagheter och 

alternativa tillvägagångsätt. Sedan följer en diskussion kring resultatet av studien och 

avslutas med en slutsats och förslag på framtida studier. 
 

5.1 Metoddiskussion 

Datamaterialet består av 1381 matcher, vilket bör vara ett tillräckligt stort antal för att de 

skattade effekterna är tillförlitliga. Problemet med för få antal matcher är annars att 

parameterskattningar som skulle vara signifikanta vid en större datainsamling inte blir det, 

men med ett stort antal matcher bör de variabler som faktiskt säger något om matchutfallet i 

en övertid och straffläggning bli signifikanta. Sammanlagt samlades 28 datavärden in för 

vardera match, vilket resulterade i 38 668 uppgifter. Anledningen till att denna gedigna 

datainsamling endast ledde till att de skattade regressionerna inkluderade 16 av dem är att 

vissa variabler som till en början ansågs intressanta föll bort under processen. Efter en tid blev 

vi mer insatta i ämnet och detta gjorde att vi kom till insikt med att vissa insamlade variabler 

hade samlats in i onödan då de inte skulle säga något om utgången av en match i en 

förlängning. 

 

Några variabler insåg vi efter en tid var insamlade felaktigt, det var inte enbart ordinarie 

matchtid som hade inkluderats. Detta gjorde att vi fick väldigt fina resultat med många tydligt 

signifikanta parameterskattningar då vi utförde regressionen, vilket gjorde att vi började 

fundera på om något var fel. Dessa variabler fick på nytt samlas in med de korrekta siffrorna 

istället. Då datainsamlingen skedde manuellt är sannolikheten att någon data är fel väldigt 

hög, det är i princip omöjligt att inte få någon siffra fel här och var vid en så stor 

datainsamling. Dock har vi försökt undvika detta genom att kontrollera vårt datamaterial och 

leta efter avvikande värden. Genom att dessutom göra en översikt på samtliga variabler i 

Stata, där medelvärde, standardavvikelse, minvärde samt maxvärde angavs, kunde vi 

undersöka om siffrorna verkade rimliga. Vi har genom detta tillvägagångssätt upptäckt ett 

flertal fel som sedan kunnat korrigeras. 

 

Felaktiga värden kan också förekomma på grund av att de rapporterats in fel från början av 

ansvariga för statistiken. På samma sätt som att vi kan slå fel siffra kan även de göra det. Det 

är en befogad fråga att ställa hur tillförlitlig den statistik vi använder oss av faktiskt är. De är 
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säkert lika noggranna som vi försökte vara, men att se allt som förekommer på isen i realtid 

och göra en bedömning direkt är svårt. Att avgöra om skottet gick på mål eller räddades av 

målvakten utanför målramen samtidigt som det andra laget kontrar innebär en del svårigheter. 

All statistik från matcherna är hämtade från den officiella statistiken, i och med det anser vi 

att det inhämtade datamaterialet från matcherna är så tillförlitlig den kan vara. I och med vårt 

stora datamaterial med över 1300 matcher, så bör de slutsatser vi kommer fram till inte 

påverkas i någon högre grad av att någon siffra blivit fel här och där. 

 

Datamaterialet i denna rapport består som tidigare nämnts av 1381 matcher, där samtliga 

matcher som gått till övertid och straffläggning studerats från SHL (Elitserien), Allsvenskan 

och division 1 från säsongen 10/11 fram till idag. Om möjligheten funnits hade det optimala 

varit att samtliga matcher kom från samma division och säsong, då skulle förutsättningarna 

vara så lika som möjligt med samma lag och samma spelare. Eftersom detta hade lett till 

alldeles för få matcher var vi tvungna att ta med fler divisioner. Att ha tre olika divisioner från 

flera olika säsonger leder därmed till en risk, eftersom vi inte skiljer på år och divisioner utan 

klumpar ihop all data. Vi förutsätter att samma sak gäller i samtliga divisioner och år. I SHL 

kan det tänkas att lagen är mer jämna än i division 1, och att andra faktorer påverkar i högre 

utsträckning i de olika divisionerna. Till en början hade vi bara data för SHL (Elitserien) och 

Allsvenskan, men väldigt få parameterskattningar blev signifikanta och vi misstänkte att det 

berodde på att vi hade samlat in för få matcher. När vi utökade datamaterialet med division 1 

såg vi mer tydligt vilka faktorer som påverkar utfallet. Vi utförde även regressioner med data 

från enbart division 1 för att se om parameterskattningarna var signifikanta i det fallet. Men 

även där blev väldigt få parameterskattningar signifikanta. I de tidigare studierna har 

datamängden i samtliga fall varit över 1000 matcher, vilket vi nu har en förståelse för. 

 

Att vi endast har matcher från Sverige tror vi är fördelaktigt då spel och regler kan skilja sig åt 

mellan länder. Om vi istället för division 1 hade tagit matcher från NHL hade förmodligen 

skillnaden gentemot SHL varit ungefär densamma, spelet skiljer sig ju ändå en del mellan 

SHL och division 1 samt SHL och NHL. Däremot kan vissa regler vara olika, exempelvis så 

är storlek på rinken olika mellan länderna samt att planlinjernas placering varierar. Detta kan 

innebära svårigheter att behandla datamaterialet likvärdigt, vilket vi genom att samla in data 

från ett land och från de högsta divisionerna försökte undvika. 
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För att se hur ett lags offensiva och defensiva styrkor påverkar utgången i en förlängning 

valde vi att inkludera skott på mål samt räddningsprocent. Frågan är dock hur bra dessa 

variabler är på att mäta detta, då antalet skott på mål nödvändigtvis inte behöver vara lika med 

lagets förmåga att göra mål. Som vi resonerat kring tidigare verkar dock antalet skott på mål 

vara en indikator på lagets förmåga att också göra mål, och för att göra mål måste det ju 

skjutas på mål. En defensiv består inte enbart av målvakten, utan hur laget försvarar sig är nog 

minst lika viktigt och lika svårt att mäta. Vi valde räddningsprocent för att det var en uppgift 

som fanns tillgänglig, och att den faktiskt säger något om hela försvarsspelet. Inte ens Henrik 

Lundqvist kan få en hög räddningsprocent utan att laget spelar ett bra försvarsspel, då är 

målvakten väldigt ensam. Insläppta mål per match säger inte lika mycket om hela 

försvarsspelet, då slumpmål kan förekomma. Men just räddningsprocenten säger en hel del, 

hur många skott som inte har resulterat i mål beror såklart på målvakten men även till stor del 

på hela laget. 

 

Det finns säkert andra sätt att mäta offensiv och defensiv styrka på. En anledning till varför 

det inte gick och varför vi inte haft möjlighet att använda metoder från tidigare studier, var att 

den data som krävdes för detta saknades från matcherna. I en av de tidigare studierna 

användes just skott på mål och räddningsprocent, vilket vi anser stärker trovärdigheten att 

använda dessa i vår studie. Det fanns ett flertal variabler under resans gång som vi var 

intresserade av, men där vi också var begränsade av den data som fanns att tillgå. NHL har en 

överlägsen databas, men eftersom ingen studie utförs på svensk ishockey fick vi bortse från 

några intressanta variabler. 

 

Det finns flera sätt att testa om det finns en hemmaplansfördel, vilket vi är medvetna om. Vi 

tyckte det var intressant att kunna jämföra med en tidigare studie och för att kunna göra det i 

så stor utsträckning som möjligt valde vi deras metod. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det mest anmärkningsvärda resultatet i studien enligt oss är att det inte verkar finnas någon 

hemmaplansfördel då en match väl går till förlängning. Tidigare studier har kunnat bekräfta 

en hemmaplansfördel, vilket kan förklaras av en rad regelfördelar. Vårt resultat antyder att 

den tenderar att försvinna när matchen väl går till förläning, och vad det beror på är svårt att 

svara på. En hemmaplansfördel bottnar ofta i att publiken bidrar med ett starkt stöd som leder 
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till ökat självförtroende och ibland ett högre adrenalinpåslag, man får ett naturligt initiativ i 

matchen, går in i fler närkamper och spelar kanske mer aggressivt på hemmaplan. Bortalaget 

har oftast inte initiativet och spelar därför lite kyligare och mer disciplinerat. Det förväntas 

inte heller att de ska föra matchen, de har ingen hemmapublik att underhålla. En tänkbar 

förklaring till vårt resultat kan vara att i en förlängning i spel fyra mot fyra, blir det mer öppna 

ytor och den individuella skickligheten blir viktigare, och framförallt att enskilda spelare inte 

går bort sig eller gör några misstag. Detta blir extra kännbart med färre spelare på isen, det 

finns större ytor att utnyttja ett misstag på och färre spelare att reparera för det samma. I det 

spelet kan hemmalaget missgynnas av ett högt adrenalinpåslag och bortalaget gynnas av det 

mer disciplinerade spelet som många bortalag spelar. 

 

Vi använde oss av Doyles och Leards (2010) metod för att våra studier skulle bli så 

jämförbara som möjligt. Några kontrollvariabler skilde sig dock mellan modellerna, och om 

det hade blivit ett annorlunda resultat med samma kontrollvariabler som Doyle och Leard 

(2010) vågar vi inte sia om. Noterbart är att om en tabell från valfri hockeysäsong studeras, 

tenderar lagen att vinna fler matcher på hemmaplan än bortaplan under ordinarie tid. Men i 

förlängningen är det väldigt lika mellan vinsterna på hemmaplan och bortaplan. Det kan 

antyda att det finns en hemmaplansfördel under ordinarie tid men att effekten inte är lika 

tydlig i en förlängning. 
 

Det bör tilläggas att en hemmaplansfördel är svår att mäta, dels förutsätter metoden att alla lag 

har en hemmaplansfördel, det kan ju vara så att vissa lag har det och andra inte. Vissa lag har 

även en hemmaplansfördel i större utsträckning än andra, där exempelvis en stor och 

hängiven hemmapublik kan ge en fördel. Det kan diskuteras vad en hemmaplansfördel är för 

något, om det är publiken, tryggheten att spela hemma, regelfördelar eller något annat. Vi har 

ett begränsat antal kontrollvariabler, det kan vara så att effekten av en variabel som inte är 

med i modellen tolkas som att det inte finns någon hemmaplansfördel i en förlängning.  

Även om resultatet tyder på att det inte finns någon fördel av att vara hemmalag i en 

förlängning, kan vi inte med säkerhet säga att det inte finns någon fördel. Det är mycket 

möjligt att det finns en hemmaplansfördel som vi inte lyckats mäta.  

 

Ett annat anmärkningsvärt resultat från denna studie är att variabeln momentum inte är 

signifikant i någon av de utförda regressionerna. Att hämta upp ett flermålsunderläge i sista 

perioden verkar alltså inte ha någon påverkan på utfallet, varken i en övertid eller i en 
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straffläggning. Detta förvånade oss då det rent intuitivt känns som att ett lag borde ha fördel 

av att ha hämtat upp ett flermålsunderläge i sista perioden. Känslan av att ”ha matchen” just 

då borde följa med in i övertiden, då spelet fortfarande är någorlunda likt det i ordinarie tid. 

Att den inte är signifikant i en straffläggning känns mer logiskt, då det är en helt annan 

spelsituation. Även om momentum inte är signifikant i vår studie kan det mycket väl finnas en 

effekt som vi inte lyckats mäta. Särskilt med tanke på att Shmanske och Lowenthal (2007) såg 

en effekt av att hämta upp ett underläge då de studerade förlängningar. Med en annan metod 

är det möjligt att även vi sett en effekt.  

 

Enligt hypotesprövningarna i den utförda studien verkar det finnas en symmetri mellan 

faktorerna för hemma-och bortalagen. Ett skott på mål är lika mycket värt oavsett om det är 

hemma-eller bortalaget som skjuter, detta finner vi logiskt. Däremot kan ju vissa enskilda 

händelser, som ett skott, vara mer betydelsefulla än andra. Ett skott på mål under ett jobbigt 

skeende i matchen, eller en riktigt bra räddning i ett viktigt läge, kan lyfta självförtroendet. 

Dessa effekter är svåra att mäta, men viktiga att notera. Det vi testar för är om en effekt är lika 

för hemma-och bortalag, inte enskilda händelser i en match, vilket kan vara viktigt att 

tydliggöra. Även differensen har samma effekt oavsett i vilket skede, om det är 15-10 i skott 

eller 20-15 i skott har ingen betydelse, effekten av en differens på fem skott är alltså 

densamma. Detta kan kanske vara svårare att motivera då 10-0 i skott mot 30-20 eventuellt 

borde betyda mer. Antalet skott i rad kan säga en del om matchen och borde då ha en större 

effekt, som exempel om ett lag skjuter de tio första skotten. Den effekten har vi inte mätt, och 

testet är för skillnaden i differensen efter 60 min. Det är möjligt att olika differenser kan ha 

olika effekter under själva matchen, fem raka skott på mål i början av en period till exempel. 

 

Noterbart vid samtliga regressionsanalyser är att skottdifferens och målvaktsdifferens sällan 

kan förekomma samtidigt då de har en hög korrelation på -0.7911. Anledningen till att de 

korrelerar beror på att vi studerar matcher som slutat oavgjort, lagen har alltså gjort lika 

många mål. Detta innebär att det lag som skjutit flest skott kommer ha den målvakt med lägst 

räddningsprocent, och ju fler skott ett lag skjuter jämfört med motståndarna desto sämre 

räddningsprocent kommer målvakten i det egna laget ha jämfört med motståndarens målvakt.  

Att dessa två korrelerar så pass mycket gör att just de variablerna inte är att föredra för att 

mäta offensiv och defensiv styrka. Med tanke på att tidigare studier använt sig av just dessa 

variabler, samt att data för att skapa mer avancerade mått på lagens kvalitéer saknades, så var 

dessa två variabler det bästa alternativt. Eller det minst sämsta i alla fall. 
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Kvitteringstid har en parameterskattning som är negativ för hemmalaget och positiv för 

bortalaget, vilket betyder att det lag som kvitterar i tredje perioden har en mindre chans att 

vinna. Dessutom gäller att ju senare kvitteringen görs i sista perioden, desto mindre sannolikt 

att det laget vinner. Det verkar alltså inte vara någon fördel att göra det sista målet före 

övertiden. Detta förvånade oss något då det på förhand kändes som att det laget som gör 

kvitteringen får ett momentum och ett övertag som de sedan tar med sig in i förlängningen. 

Men som vi var inne på under definitionen av kvitteringstid (se 3.3 Variabler, s. 13), kan 

denna variabel ha två tänkbara effekter, varför det inte var självklart vilket tecken 

parameterskattningen förväntas ha. Shmanskes och Lowentahls (2007) tänkta effekt är ju just 

att laget får ett ökat momentum och går då in med ett mentalt övertag till övertiden och har 

därmed en större sannolikhet att vinna matchen. Efter att ha resonerat kring frågan är en 

tänkbar effekt att det lag som inte kvitterar är det lag som försöker stänga matchen men som 

misslyckas. De kan vara det bättre laget, och när de inte lyckas stänga matchen går de för 

vinst i förlängningen. En annan förklaring kan vara att det lag som kvitterar känner sig nöjda 

med en poäng, samt att motståndarna inte får tre poäng. Deras motivation kan då vara lägre i 

förlängningen. 

 

I tabell 3 ingick inte oddsdifferens eftersom vi noggrannare ville försöka mäta effekten av de 

faktorer som sker under matchen. Det går att argumentera för att odds både ska och inte ska 

ingå i modellen. Det är inte en faktor som sker under matchen, men den säger något om just 

den matchen eftersom oddsen är unika för den specifika matchen. Oddsdifferens och 

skottdifferens har en korrelation på -0.4180, då en variabel ökar minskar den andra. Detta kan 

tolkas som att ju fler skott som ett lag skjuter desto bättre är det laget. Under definitionen av 

skottdifferens (se 3.3 Variabler, s. 12) presenterades intressant statistik som stärker den tesen, 

nämligen att de lag som var i topp också sköt flest skott. Skott på mål kan således vara en bra 

variabel för att mäta ett lags förmåga att vinna matcher. Den höga korrelationen mellan 

oddsdifferens och skottdifferens kan förklara varför skott inte blir signifikant då odds 

inkluderas. 
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5.3 Slutsatser 

De faktorer som under ordinarie tid i en ishockeymatch påverkar en förlängning skiljer sig 

mellan övertidsspel och straffläggning, vilket är förväntat då dessa två typer av spel skiljer sig 

åt väsentligt. Att vara bra på att lägga straffar behöver inte betyda att man är bra på att spela 

fem mot fem eller fyra mot fyra. De faktorer som påverkar en övertid är oddsdifferens och 

kvitteringstid, samt målvaktsdifferens och kvitteringstid om oddsdifferens exkluderats från 

regressionen. Enligt vår studie är det ingen skillnad på effekten av en faktor om den utförs av 

hemmalaget eller bortalaget. Till exempel är en räddning lika mycket värd oavsett vilket lag 

det är. Även differensen har samma effekt, om det är 15-10 i skott eller 20-15 i skott har ingen 

betydelse. Effekten av en differens på fem skott är densamma. 

 

Oddsdifferens är signifikant för båda matchutfallen, vilket innebär att det på förhand 

favorittippade laget har en högre sannolikhet att vinna en övertid. Kvitteringstid är även den 

signifikant för båda matchutfallen. Parameterskattningen är negativ för hemmalaget och 

positiv för bortalaget, vilket antyder att det lag som gör sista målet i tredje perioden har en 

mindre sannolikhet för vinst i övertiden. Dessutom gäller att ju senare kvitteringen görs i sista 

perioden, desto mindre sannolikt blir det att laget vinner. Det verkar alltså inte vara någon 

fördel att göra det sista målet före övertiden. Målvaktsdifferens är signifikant för både hemma 

och bortalaget, parameterskattningen är även här negativ för hemmalaget och positiv för 

bortalaget. Detta innebär att det lag som har högre räddningsprocent än motståndarlaget under 

ordinarie matchtid, har mindre sannolikhet att vinna övertiden. Detta kan vara ett tecken på att 

ett lag som har fått försvarat sig under matchen, har en mindre chans att vinna övertiden. 

 

En enda faktor påverkar utgången av straffläggning, nämligen skott på mål. Effekten på 

sannolikheten att vinna en straffläggning är negativ, ju fler skott ett lag skjuter på mål under 

ordinarie tid desto mindre chans har de att vinna straffläggningen. Vårt resultat tyder på att 

det eventuellt inte finns någon hemmaplansfördel under en förlängning. Detta resultat skiljer 

sig från Doyle och Leard (2010) som såg en hemmaplansfördel när de studerade samtliga 

matcher under en säsong i NHL. Detta antyder att när en match väl går till förlängning så är 

effekten av en hemmaplansfördel inte lika tydlig. 
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5.4 Framtida studier 

I framtida studier skulle det vara intressant att studera hemmaplansfördel. Vad är en 

hemmaplansfördel? Skiljer den sig mellan olika lag, mellan olika matcher och mellan olika 

ligor? Det skulle även vara intressant att studera vilka faktorer som avgör i en övertid och 

straffläggning. Är det hur skickliga spelare ett lag har som avgör övertiden, och hur bra 

straffskyttar ett lag har i straffläggningen, eller är det helt enkelt slumpen?  
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Bilaga 
Nedan presenteras de kommandon som utförts i Stata.  
 
Beroende variabel vid multinomial logistisk modell för övertid samt dess regression: 
 
gen y=. 
replace y=1 if matchutfall==1 
replace y=2 if matchutfall==2 
replace y=0 if matchutfall>2 
 
mlogit y momentum oddsdifferens skottdifferens målvaktsdifferens kvitteringstid 
 
 
Beroende variabel vid logistisk modell för straffläggning samt dess regression: 
 
gen y=. 
replace y=1 if matchutfall==3 
replace y=2 if matchutfall==4 
 
logit y momentum oddsdifferens skottdifferens målvaktsdifferens kvitteringstid 
 
 
Test för differensvariabler samt symmetri vid multinomial logistisk modell: 
 
mlogit y odds1 odds2 målvakthemma målvaktborta skotthemma skottborta momentum 
kvitteringstid  
 
test ([1]_cons=[2]_cons) ([1]odds1=-[1]odds2) ([1]målvakthemma=-[1]målvaktborta) 
([1]skotthemma=-[1]skottborta) ([2]odds1=-[2]odds2) ([2]målvakthemma=-[2]målvaktborta) 
([2]skotthemma=-[2]skottborta) ([1]odds1=-[2]odds1) ([1]odds2=-[2]odds2) 
([1]målvakthemma=-[2]målvakthemma) ([1]målvaktborta=-[2]målvaktborta) 
([1]skotthemma=-[2]skotthemma) ([1]skottborta=-[2]skottborta) ([1]momentum=-
[2]momentum) ([1]kvitteringstid=-[2]kvitteringstid) 
 
constraint define 1 [1]momentum=-[2]momentum 
constraint define 2 [1]oddsdifferens=-[2]oddsdifferens 
constraint define 3 [1]skottdifferens=-[2]skottdifferens 
constraint define 4 [1]målvaktsdifferens=-[2]målvaktsdifferens 
constraint define 5 [1]kvitteringstid=-[2]kvitteringstid 
constraint define 6 [1]_cons=[2]_cons 
 
mlogit y oddsdifferens målvaktsdifferens skottdifferens kvitteringstid momentum, 
baseoutcome(0) constraints(1/6) 
 
 
Test för differensvariabler vid logistisk modell: 
 
test (odds1=-odds2) (målvakthemma=-målvaktborta) (skotthemma=-skottborta) 
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Hemmaplansfördel: 
 
gen x=runiform() 
sort x 
gen skottdifferens2= skotthemma-skottborta 
replace skottdifferens2= skottborta-skotthemma in 692/1381 
gen målvaktsdifferens2=målvakthemma-målvaktsborta 
replace målvaktsdifferens2=målvaktborta-målvakthemma in 692/1381 
gen oddsdifferens2=odds1-odds2 
replace oddsdifferens2=odds2-odds1 in 692/1381 
gen home=1  
replace home=0 in 692/1381 
gen kvitteringstid2= kvitteringstid 
replace kvitteringstid2= kvitteringstid*(-1) in 692/1381 
gen momentum2=momentum 
replace momentum2=momentum*(-1) in 692/1381 
 
 
Beroende variabel vid test för hemmaplansfördel: 
 
gen y=. 
replace y=1 if matchutfall==1 
replace y=1 if matchutfall==3 
replace y=0 if matchutfall==2 
replace y=0 if matchutfall==4 
replace y=1 if matchutfall==2 in 692/1381 
replace y=1 if matchutfall==4 in 692/1381 
replace y=0 if matchutfall==1 in 692/1381 
replace y=0 if matchutfall==3 in 692/1381 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


