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Sammanfattning 
 

Det lag som ligger under i slutskedet av en ishockeymatch tar som regel ut målvakten i hopp 
om att kunna kvittera.  I denna studie undersöks vad som påverkar målintensiteten framåt 
och bakåt, när intensiteterna är som störst och hur de förändras över tid då målvakten tas 
ut. Analysen bygger på  studier av alla slutspelsmatcher i SHL mellan 2002 och 2016.  

 

Analysen har genomförts med hjälp av regressionsmodeller i överlevnadsanalys, då tiden 
fram till att det blir mål framåt alternativt bakåt studeras. Med hjälp av Akaikes 
informationskriterium har den mest passande modellen, vilken visade sig vara en lognormal 
modell, använts för att illustrera målintensiteten grafiskt. 

 

Vi har inte stöd, på 5% signifikansnivå,  för att någon av de potentiella förklarande 
variablerna skulle påverka målintensiteten när det gäller mål framåt. Vad gäller mål bakåt så 
erhålles stöd på 1 % signifikansnivå, efter att metoden backward elimination använts, att 
motståndarlagets boxplay påverkar målintensiteten. 

 

Utifrån resultaten så antas målintensiteten framåt öka fram till ca 40 sekunder efter att 
målvakten plockats ut för att sedan sjunka. För mål bakåt nås kulmen i målintensitet något 
senare.  

 

Nyckelord: boxplay, målintensitet, AIC, lognormal, hazard  
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1. Inledning 
 

Ishockey är en lagsport med fem utespelare och en målvakt där det under en speltid på 3x20 
minuter handlar om att göra flest mål. Det finns möjlighet att plocka ut målvakten för att sätta 
in en extra utespelare, vilket vanligen sker vid ett underläge med ett eller två mål och det är 
tre minuter eller mindre kvar att spela av matchen. Ibland tas målvakten ut tidigare och/eller 
vid större måldifferens men det är inte särskilt vanligt. Sannolikheten att laget släpper in mål 
med denna metod är naturligtvis större än att laget producerar mål framåt eftersom det egna 
målet är tomt. Plockas målvakten ut för tidigt så finns risken att möjligheten förbrukas till  mål 
framåt utan den ökade risk att släppa in ett mål som detta innebär. Naturligtvis finns en 
medvetenhet vad gäller den större sannolikheten för baklängesmål men man vill öka 
målintensiteten där sannolikheten för ett mål framåt per spelad minut ökar och att en förlust 
med ett extra mål inte spelar någon roll.  

 

I en artikel i sportkanalen ESPN ( 2015) så påstår Davies och Lopez att coacherna tenderar att 
plocka målvakten tidigare. Den tidigare stormålvakten i NHL, Patrick Roy som efter sin karriär 
blivit coach för Colorado Avalanche började plocka ut målvakten mer än tre minuter före 
matchens slut, vilket är lite tidigare än det allmänt vedertagna. 

Davies & Lopes (2015) pekar vidare på  att olika hockeyanalytiker och matematiker rekom-
menderat coacherna att plocka ut målvakten tidigare. De hänvisar vidare till en filosofie 
doktor, Donald Morrison som 1976 skapade en modell som visade att det optimala var att 
plocka ut målvakten då det var ca två och en halv minuter kvar av matchen. Om så skedde så 
skulle sannolikheten vara ca 19-20 procent att  nå oavgjort mot 17 procent när det är en minut 
kvar. 

 

Syftet med undersökningen är att skatta intensiteten att göra mål för det lag som ligger under 
efter att man tagit ut målvakten och hur den förändras över tid.  Men också om det finns något 
som kan påverka denna intensitet. Till exempel, räddningsprocent för målvakten i det 
försvarande laget, powerplaystatistik i det attackerande laget, etc. De aktuella matcherna för 
ändamålet har handlat om slutspelsmatcher. Där finns ingen taktik rörande målskillnad som 
kan ha betydelse kring tabellplacering i slutet av serien utan här handlar det bara om vinst 
eller förlust. Studien är inriktad mot Svenska Hockeyligan, SHL. 

Med utgångspunkt från att målintensiteten förändras vid spel utan målvakt så blir det 
intressant att besvara detta utifrån det lag som tar ut målvakten: 

 Vid vilken tidpunkt, räknat i sekunder från det att målvakten tas ut, kan intensiteten 
tänkas vara som högst att göra mål framåt respektive släppa in mål bakåt? 

 Hur förändras intensiteten över den tid som målvakten är ute? 

 Påverkas dessa intensiteter av olika variabler? 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: Kapitel 2 är själva metoddelen där tillvägagångs-
sättet presenteras, kapitel 3 handlar om datamaterialet som används.  I kapitel 4  beskrivs, för 
arbetet, ändamålsenliga modeller. I kapitel 5 presenteras resultat och analys och slutligen i 
sista kapitlet diskussioner och slutsatser.  
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2. Metod 
 

För att besvara frågeställningen har överlevnadsmodeller med  förklarande variabler använts 
för att skatta den nämnda intensiteten. De beroende variablerna är dels tid till mål framåt 
för det lag som spelar utan målvakt, dels tid till det blir mål bakåt. Tiden fram till det blir mål 
modelleras med olika överlevnadsfördelningar. Parametrarna skattas i Stata version 14 med 
Maximum Likehoodmetoden. Hänsyn tas till att vissa observationer är högercensorerade. 
Med censorerad så menas att tidpunkten för den aktuella händelsen inträffar någon gång 
före  eller efter tiden som studeras. (Altman 1991). Om händelsen väntas inträffa efter den 
studerade tiden så sägs data vara ”högercensorerad”. 
     
Backward elimination och AIC används för modellval. 
 
 

2.1 Överlevnadsanalys 
 

Eftersom studien undersöker tiden fram till att en viss händelse inträffar, mål framåt eller 
mål bakåt används modeller för överlevnadsanalys. Som namnet antyder är det ett vanligt 
sätt att analysera överlevnaden hos patienter inom sjukvården. (Altman 1991).  Den 
studerade tiden i analysen startar när målvakten plockas ut och avslutas när målvakten av 
olika skäl återvänder till sitt mål. Anledningen till att målvakten tas in igen är exempelvis att 
det blir mål bakåt eller framåt eller tekning i egen zon.  

 

2.1.1 Notation 

Vi låter 𝑇 vara en kontinuerlig stokastisk variabel för tiden fram till det blir mål och där 𝑓(𝑡) 
är täthetsfunktionen och 𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) är själva fördelningsfunktionen. Utöver dessa har 
vi överlevnadsfunktionen, vilken uttrycks som 𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡).  

Vidare, låt 𝛥 vara ett kort tidsintervall. 

Hazardfunktionen är en funktion för intensiteten och definieras som:  

 

     𝑙𝑖𝑚
∆→0

    
P(t≤T<t+∆ | 𝑇>t)

∆
  =     𝑙𝑖𝑚

∆→0
    

P(F(t+Δ))−F(t)

Δ S(t)
 =  

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
   

 

Hazardfunktionen kan approximativt tolkas som, vid tidpunkten t, sannolikheten att det blir 
mål nästa sekund, givet att det ej blivit mål tidigare.  

Alla fördelningar inom intervallet [0, ∞] kan användas som överlevnadsfördelning. 
(Rodríguez. G, 2001) 

 

2.1.2 Några modeller 

Vid skattning av överlevnadsdata så finns det ett antal modeller som kan användas. Till 
exempel så finns exponential, weibull, gamma, lognormal och generaliserad gamma. Vid val 
av fördelning så läggs restriktioner på hazardfunktionen. Vad gäller den exponentiella 
fördelningen så har den en konstant hazardfunktion, vilken inte tillåter förändringar i 
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intensitet. Weibullfördelningen är något mer flexibel och har en hazardfunktion som både 
kan öka, vara konstant och minska. Används en lognormal fördelning så erhålles en 
hazardfunktion som först är monotont växande fram till en viss tidpunkt när den når sitt 
maximum för att sedan vara monotont avtagande. Den generaliserade gammafördelningen 
erbjuder en mycket flexibel fördelning och innehåller alla nämnda fördelningar som 
specialfall (Rodríguez 2001). 

 

Om förklarande variabler ska tillåtas ha en påverkan på överlevnadstiden så är vanligen 
nedanstående typ av modell att föredra:  

 

𝑙𝑜𝑔 𝑇 = 𝛼 + 𝜎𝑊   

 

där α är en lägesparameter och σ en skalparameter. 𝑊 är en fördelning som är definierad på 
intervallet [-∞, ∞].  I tabell 1 kan utläsas vad som gäller för 𝑊 respektive 𝜎 när en av nämnda 
fördelningsmodeller är att föredra. 

 

Tabell 1 Fördelningar 

T                 𝑾   σ 

Weibull Extremvärdesfördelning  

Exponential Extremvärdesfördelning   1 

Lognormal Standardnormalfördelad  

Generaliserad Gamma Generaliserad extremvärdesfördelning  

Gamma Generaliserad extremvärdesfördelning   1 

 

I tabellen kan utläsas vilken modell som föredras när 𝑊 följer en viss fördelning.  Om 𝜎 antar 

värdet 1 så föredras exponential när 𝑊  följer en extremvärdesfördelning. Om 𝑊 istället följer en 
generaliserad extremvärdesfördelning så föredras gamma när 𝜎 antar värdet 1. (Rodríguez 2001) 

 

För att tillåta effekter av förklarande variabler så modelleras parametern 𝛼 som: 

𝛼 = 𝛽0+ 𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘        där        𝛽0 , 𝛽1, … , 𝛽𝑘   är parametrar och 𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑘    är 
förklarande variabler. 

 

För enkelhetens skull så benämns lagen A och B, där lag A är det lag som tar ut målvakten och lag B 
det lag som försvarar sin ledning. 
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2.2 Maximum Likelihood 
 

Modellerna skattas i Stata 14 med Maximum Likelihood metoden. Metoden söker värden på 
de aktuella parametrarna för att maximera sannolikheten att få de observationer som 
faktiskt har erhållits (Stock & Watson 2012).  

 

 

2.3 Backward Elimination   
 

Metoden ”backward elimination” används för att avgöra vilka förklarande variabler, för en 
given fördelning över överlevnadstid, som slutligen ska ingå i modellen. I ett första skede 
skattas en modell där samtliga förklarande variabler inkluderas. Den variabel, vars para-
meterskattning har högst p-värde, givet att p-värdet är högre än 0.05, plockas bort och en ny 
modell med en förklarande variabel mindre skattas. Förfarandet upprepas till dess att alla 
parameterskattningar är signifikant skilda från noll på signifikansnivån 5. 

 

2.4 AIC-kriterium 
 

För att ta reda på vilken modell som kan tänkas prediktera målintensiteten bäst är Akaikes 
Informationskriterium (AIC) ett alternativ. Vi får ett värde på respektive modell att jämföra 
med. Oavsett antalet skattade parametrar så kan en jämförelse mellan modellerna göras. 
Kriteriet utgår från likelihoodfunktionen men beaktar och ”straffar” för antalet parametrar i 
respektive modell. Fler parametrar är vanligtvis en fördel för att erhålla en optimal modell 
men vi vill inte ha onödigt många parametrar att skatta (Kubatko 2010). AIC är också en 
metod för att välja rätt modell vid överlevnadsanalys som föreslås av Stata (2014). 

 

Modellen med det lägsta AIC-värdet föredras. Formeln för AIC ser ut så här: 

 

AIC= -2(log likelihood) +2(c+p+1)  

 

där c är antalet förklarande variabler i modellen och p är antalet parametrar (Stata 2014). 

 

3. Data 
 
Datainsamlingen har skett via Svenska Ishockeyförbundets statistiktjänst swehockey och 
SHL:s hemsida under april 2016 vilket ledde till 393 observationer under  slutspelen 2002 till 
2016. På swehockey finns tydlig information gällande tidpunkter när ett lags målvakt lämnar 
isen och anträder den för att återvända till sitt mål. Alla observationer har registrerats i 
tredje och sista ordinarie perioden. Om laget har tagit ut målvakten vid någon av de två 
första perioderna, vilket är sällsynt, så finns den inte med i datamaterialet. Det intressanta är 
när laget satsar för att få till en kvittering, där incitamentet rimligen är som störst i slutet av 
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matchen. I flera av matcherna har målvakten plockats ut mer än en gång under de sista 
minuterna före slutsignalen. 
 
Studien har varit inriktad på spel med sex utespelare mot fem efter att en utespelare har 
ersatt målvakten. Anledningen är att spelformen i grunden är fem utespelare mot fem med 
en målvakt i vardera lag. Dessutom ser intensiteterna på gjorda mål olika ut beroende på 
antalet spelare på isen. Av olika skäl blir det svårt att modellera sex utespelare mot fyra, sex 
mot tre, fem mot fyra, fyra mot tre som är de andra spelformerna, vad gäller antal spelare, 
som kan uppstå i samband med utvisningar.  Observationerna för varje spelform blir med 
stor sannolikhet för få för ett gott statistiskt underlag.  Det händer även att laget tar ut 
målvakten när en spelare är utvisad så att man istället för en utespelare mindre hamnar i 
likaläge med motståndaren. Det är dock ovanligt och görs oftast väldigt sent som en sista 
chansning. Hur som helst så är det inget som beaktas i denna studie. 
 
Utifrån de just nämnda aspekterna så måste hänsyn tas till om en spelare är utvisad eller ej. I 
matchprotokollen på swehockey  finns bara utvisning noterad. Inte när vederbörande 
spelare har avtjänat sitt straff, inte heller om laget spelar med fler eller färre spelare på isen.  
Detta  kräver regelkunskap om hur utvisningstider utdelas och avslutas. Utvisningarna på 10 
och 20 minuter är personliga och drabbar ej laget, vilket inte påverkar antalet spelare på isen 
och därmed inte studien spel sex mot fem, under den tid som målvaktsuttaget sträcker sig. 
Detta gäller dock inte det eventuella tillägg som vid vissa förseelser adderas till den långa 
utvisningen, 2+10 och 2+20 där siffran före plustecknet, alltså två minuter, innebär lagstraff. 
En utvisning på 2+2 minuter innebär dock lagstraff i fyra minuter. Vid de fall där det kan 
noteras att båda lagen har fått utvisning samtidigt och så kallad ”kvittning” kan misstänkas, 
har informationen på swehockey (2014) varit till hjälp.  Där kan utläsas att kvittning endast 
sker vid spel fyra spelare mot fyra, vid övertidsspel eller om lagen har olika antal spelare på 
isen till följd av tidigare utvisning. Kvittning innebär att antalet spelare på isen förblir 
detsamma, vid samtidig utvisning i båda lagen.   
 

Om det lag som efter utvisning har fler spelare på isen gentemot motståndaren, så kallat 
”powerplay”, gör mål, så kommer den utvisade spelaren tillbaka i spel, om det är två eller 
fler så gäller detta den först utvisade spelaren. Detta är viktigt att ta i beaktning när man 
studerar matchprotokollen, eftersom ingen explicit information om spel fem mot fem i antal 
spelare finns tillgänglig när ett lag tar ut sin målvakt för en extra utespelare. Eftersom det 
finns tidpunkter för utvisning och också en tydlig markering om målet är PP (powerplaymål) 
eller SH (shorthanded), eller färre spelare än det lag som man gjort mål på, så är dock detta 
inget problem. 
 

Variablerna beskrivs närmare i avsnitt 4. 

 

Deskriptiv statistik finns i bilaga 1 i tre tabeller. Tabell 6 presenterar boxplaypercentiler, som används 

för att jämföra effekter av boxplay, vilket visas i figur 3.  I Tabell 7  kan utläsas medelvärde och 

standardavvikelse för responsvariablernas parameterskattningar. Tabell 8 ger medelvärde och 

standardavvikelse för de förklarande variablerna. 
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4. Modell 
 

 

4.1 Responsvariabler 
 

4.1.1 Tid för mål framåt (𝑡𝑓).    

Tid i sekunder, räknat från att målvakten tagits ut, till dess att Lag A gör mål. Sätts målvakten 
in igen efter 𝑡𝑐 sekunder utan att det blivit mål framåt så antar 𝑡𝑓 ett högercensorerat värde 

(𝑡𝑐). 

 

4.1.2 Tid för mål bakåt (𝑡𝑏) 

Tid i sekunder, räknat från målvakten tagits ut, fram till dess att Lag B gör mål. Sätts 
målvakten in igen efter 𝑡𝑐 sekunder utan att det blivit mål bakåt så antar 𝑡𝑏 ett 
högercensorerat värde (𝑡𝑐). 

 

4.2 Förklarande variabler 
 

Variablerna har valts utifrån logiska resonemang kring vad som kan tänkas påverka 
intensiteterna, vad gäller att det blir mål framåt respektive bakåt. Här kommer en förklaring 
av variablerna med variabelbenämningen inom parentes: 

 

4.2.1 Mål (mål) 

Antal gjorda mål totalt i matchen fram till dess att målvakten plockas ut första gången.  En 
hög målintensitet, alltså ju fler gjorda mål tidigare i matchen, antas innebära högre 
målintensitet fortsättningsvis när målvakten plockas ut. 

 

4.2.2 Odds (Oddsh, oddsoa och oddsb) 

Tre oddsvariabler, en ingår för hemmavinst, oavgjort och bortatvinst. Oddsen är hämtade 
från Oddsportalen (2004-2016) . Ett lågt odds på laget som tar ut målvakten antas öka 
intensiteten att göra mål framåt medan ett lågt odds på motståndarlaget innebär ett 
antagande om ökad målintensitet bakåt. 

 

4.2.3 Powerplaystatistik (pp) 

Powerplaystatistiken baseras på drygt 50 matcher som föregick slutspelet och räknas i 
procent av totala antalet powerplay som laget gjort mål framåt. Ingen explicit information 
finns i statistiken rörande hur stor andel av dessa som aktuellt lag spelat i, utan statistiken 
gäller alla sorters powerplay. Sex spelare mot fem ingår inte i begreppet powerplay i 
eftersom det totala antalet spelare på isen är detsamma, målvakten är nämligen exkluderad 
i begreppet. En högre powerplayprocent antas ändå öka lagets förmåga att göra mål med 
utplockad målvakt. 
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4.2.4 Boxplaystatistik (sh)  

Boxplay brukar ofta benämnas ”shorthanded”. Statistik som powerplay ovan baseras på 
grundseriespelet som föregick slutspelet och handlar om försvarande lagets förmåga att 
spela med en man mindre. Beskrivningen i powerplay ovan gäller även här fast här gäller en 
man mindre. Räknas alltså inte som boxplayspel men liknar detta. Statistiken räknas i 
procent av antalet spel i denna spelform som man lyckats undvika att släppa in mål. En hög 
procentsats ger vid handen ett antagande om lägre intensitet för Lag A att göra mål. 

 

4.2.5 Räddningsprocent (räddn) 

Räddningsprocent är andel av det totala antal skott som målvakten lyckas rädda. Statistiken 
är baserad på alla matcher som föregick aktuell match och alltså inte, som powerplay och 
boxplay, enbart från seriespelet. Detta leder till, för ändamålet, ett mer aktuellt värde på 
variabeln. En hög räddningsprocent hos målvakten antas öka Lag B:s förmåga att försvara 
sig. 

 
Vi har alltså fölljande modell: 

 

𝛼 = 𝛽0 + 𝛽1𝑚å𝑙 +  𝛽2 𝑝𝑝 +  𝛽3 𝑠ℎ + 𝛽4𝑟ä𝑑𝑑𝑛 +   𝛽5𝑜𝑑𝑑𝑠𝑣𝑢𝑡 + 𝑢   

 

4.3 Hypotesprövning, Z-test. 
 

För att avgöra om parameterskattningarnas effekt är signifikanta så har ett Z-test används 
enligt nedan: 

 

Z= 
𝛽

SE (𝛽)
  ~approx   N,  under H0        (Stock & Watson, 2012) 

 

Följande hypoteser för variablernas parameterskattningar har antagits: 

 

H0 : β1 = 0     mot     HA  : β1 ≠ 0 

  

H0 : β2 = 0     mot     HA  : β2 ≠ 0 

 

H0 : β3 = 0    mot     HA  : β3 ≠ 0 

 

H0 : β4 = 0    mot      HA  : β4 ≠ 0 

         

𝐻0 : 𝛽5 = 0    mot      𝐻𝐴  : 𝛽5 ≠ 0 
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Signifikansnivå bestäms till 5 % vilket innebär att vid ett Z-värde på ≤ 1.96 så kan 
nollhypotesen ej förkastas medan ett större värde ger vid handen att vi kan anta 
alternativhypotesen där variabeln antas påverka målinteniteten.  

 

 

 

 

5. Resultat och analys 
 

 

5.1 Målintensitet framåt     
 

I 38 fall har det blivit mål framåt, vilket är nära 10% av totalt antal observationer.  

 

5.1.1 Backward elimination.  

En regression ansätts med de förklarande variablerna för respektive överlevnadsmodell som 
nämnts ovan, i tur och ordning exponential, weibull, lognormal och generaliserad gamma. I 
bilaga 2 finns alla regressioner med förklarande variabler presenterade. 

Resultatet, utifrån ”backward elimination” blir, för alla fördelningar, att samtliga förklarande 
variabler plockas bort från modellen. Således har vi inte stöd att någon av de variabler som 
antagits påverka målintensiteten faktiskt gör det. 

5.1.2 Val av fördelning 

Ingen av modellerna visar signifikans på någon av de förklarande variablerna. AIC-värdet 
genereras därför utifrån respektive modell utan förklarande variabler. 

 

Tabell 2 Resultat från skattade överlevnadsmodeller för mål framåt 

Parameter Exponential   Weibull Lognormal Generaliserad gamma 

α          6.42      6.06       6.19                6.19 

σ       0.826       1.59                1.77 

К                 -0.22 

Log likelihood     -144.85 -143.83 -142.56          -142.52 

AIC       291.71  291.65   289.11           291.04 

 

Parametern К är den tredje parametern i generaliserad gamma. Lägst värde på AIC har 
lognormal med ett värde på drygt 289. Log likelihood-värdet är givetvis lägst för 
generaliserad gamma men den fördelningen har fler parametrar vilket AIC-kriteriet beaktar. 
Resultatet är ganska lika mellan lognormal och generaliserad gamma. Kappavärdet är nära 
noll.  

 

Med anledning av resultatet så väljs lognormal som modell för att prediktera 

målintensiteten. I tabell 2 avläses dess värden i regressionen. 
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Tabell 3 Resultat från log normal regression, mål framåt 

t (tid) Koeffiicient Standardavvikelse   z P>|z| 95 % konf.int 

Konstant 6.19 0.30 20.51 0.00 5.60 6.78 

ln σ 0.47 0.12 3.78 0.00 0.22 0.71 

σ 1.59 0.20   1.25 2.03 

Som synes  i tabell 3 så har alla förklarande variabler eliminerats eftersom inget signifikant 
resultat uppnåtts.  I tur och ordning har räddn, oddsvut, sh, pp och slutligen mål plockats 
bort. 

 

Utifrån regressionsmodellens skattade parametervärden så illustreras hazardkurvan nedan i 
figur 1. 

 
Figur 1 Hazardkurva mål framåt 

 

Som kan utläsas i figur 1 så stiger intensiteten mycket brant fram till ca 45 sekunder efter att 
målvakten tagits ut med en toppintensitet på knappt 0.002, vilket kan tolkas som 
sannolikheten att det bir mål framåt inom den närmsta sekunden, givet att det inte blivit mål 
tidigare. Därefter avtar intensiteten. Försiktighet bör iakttas vad gäller tolkning av kurvan 
långt till höger eftersom de observerade sekvenserna sällan är längre än 200 sekunder 
(histogram, bilaga 3). 

 

5.2 Målintensitet bakåt 
 

I 98 fall har det slutat med mål bakåt, vilket innebär nära 25% av det totala antalet 
observationer. 
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Här ansätts en regression med respektive modell. Ingen signifikans erhålles för någon av de 
förklarande variablerna. 

 

 

 

 

5.2.1 Backward elimination 

Efter att ha tillämpat metoden Backward elimination plockas samtliga förklarande variabler 
bort förutom variabeln sh, boxplay. Detta resultat gäller för samtliga fördelningar.  

I bilaga 2 finns alla regressioner med förklarande variabler presenterade. 

 

 

5.2.2 Val av fördelning 

Tabell 4 Resultat från skattade överlevnadsmodeller för mål bakåt 

Parameter   Exponential       Weibull       Lognormal       Generaliserad gamma 

sh         -0.08        -0.07             -0.09                   -0.08 

α         12.21        11.34            12.70                  12.20 

σ           0.8              1.30                    1.16 

К                       0.26 

Log Likelihood      -276.81     -273.21         -271.18              -270.89 

AIC       557.63      552.42          548.36                549.79 

 

I tabell 3 kan utläsas att lognormal även här har lägst AIC. Generaliserad gamma som har lägst log 
Likelihoodvärde  straffas  för sin extra parameter. Skattningen är även här relativt lika, vad gäller 
lognormal och generaliserad gamma och kappa värdet är nära noll.  

 

 

Tabell 5 Resultat från Log normal regression, mål bakåt 

t (tid) Koeffiicient Standardavvikelse   z P>|z|       95 %konf.int 

sh  -0.09 0.03 -3.15 0.00 -0.15     -0.03 

Konstant 12.70 2.44  5.20 0.00  7.91 17.49 

ln σ   0.26 0.08  3.45 0.00  0.11   0.41 

σ   1.30 0.10    1.12   1.50 

 

Notera att variabeln sh, boxplay har en signifikant negativ påverkan på målintensiteten 
bakåt på 1% nivå vilket innebär att den förväntade tiden fram till Lag B gör mål i genomsnitt 
är kortare om laget har ett bra boxplay.  
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I figur 2 illustreras intensiteten vad gäller mål bakåt, utan bestämd boxplayprocent på Lag B. 

 

 
Figur 2 Hazardkurva mål bakåt. 

Målintensiteten är enligt figur 2 som högst 0.005 att det blir mål nästkommande sekund, 
givet att det ej blivit mål tidigare. 

Det kan konstateras, vid en jämförelse mellan Figur 1 och Figur 2 att målintensiteten bakåt är 
väsentligt högre än målintensiteten framåt. 
 

 

 

Utifrån parameterskattningens signifikans så illustreras målintensiteten i en graf med olika 
procentsatser på Lag B:s boxplaystatistik på nästa sida. 

 

Figur 3 nedan illustrerar grafiskt hur målintensiteten påverkas av boxplaystatistiken. Den 
övre kurvan i figuren illustrerar hazardfunktionen för ett lag som har 86% (75:e percentilen) i 
boxplaystatistik när slutspelet börjar och den undre hazardfunktionen för ett lag som har    
82 % (25:e percentilen). Det går att utläsa att om Lag B har ett boxplay på 86 % så ökar 
intensiteten kraftigt för att nå sin kulmen vid ca 50 sekunder då intensiteten är drygt 0.006, 
vilket kan tolkas som sannolikheten att det blir mål inom nästa sekund, givet att det ej blivit 
mål tidigare. För ett lag med 82 % i boxplaystatistik nås kulmen något senare med en lägre 
intensitet. Sedan närmar sig de två hazardkurvorna varandra. Vid högre boxplayprocent så 
faller hazarden kraftigare. Försiktighet bör återigen iakttas vad gäller tolkning av kurvorna 
långt ut till höger eftersom tiden på försöken som observerats sällan är längre än 200 
sekunder (se histogram, bilaga 3). 
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Figur 3 Hazardkurva, mål bakåt betingat på lag med olika bra boxplaystatistik 

Boxplaypercentiler finns i bilaga 1. 

 
 

 

 

 

6. Diskussion 
 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Ett problem med metoden är att datamaterialet insamlats från målprotokoll. Visserligen 
finns tidpunkter för händelser registrerade men för att samla ihop ett mer tillförlitligt 
material så vore det bättre att titta på matcherna. Då finns möjligheten att jämföra 
situationer mer exakt, var spelare befinner sig på banan eller var tekningar sker, etc. Ett 
annat problem är att powerplay- respektive boxplaystatistiken inte sträcker sig till den 
matchen där respektive observation kommer ifrån, utan enbart för seriespelet. Ju längre in i 
slutspelet som matchen spelas, desto mer riskerar statistiken att avvika från den statistik, 
som vi fått om statistik även från slutspelsmatcher inkluderats. Ett sätt att undvika detta är 
att manuellt räkna ut powerplay- och boxplayprocenten med hjälp av matchstatistiken. Det 
är dock tidskrävande och det finns en stor risk för felberäkning.    
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Vad gäller räddningsprocenten så presenteras målvaktens räddningsstatistik efter varje 
match på en särskild sida vilket underlättar arbetet och minimerar risken för fel. Det är 
anledningen till att här finns statistik ända till och med matchen innan den som observeras. 

 

Antalet mål i matchen fram till dess att målvakten tas ut är i denna undersökning baserat på 
båda lagens gjorda mål. En möjligen bättre metod vore att basera den enbart på de mål som 
Lag A har producerat. I många matcher har Lag B gjort flera mål fler än Lag A. Detta kan leda 
till en överskattning av Lag A:s förmåga att göra mål framåt. 

 

Något som kan tänkas förbises med denna metod är det faktum att det försvarande laget 
rimligen drar på sig utvisningar i större utsträckning när det kommer till att försvara sig mot 
fler utespelare. Om så är fallet så kan det leda till eventuell ökad indirekt målintensitet. 
Detta kräver dock en helt annan typ av analys.   

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Det kan verka märkligt med det starka stödet för att boxplayprocenten för Lag B påverkar 
intensiteten men inte powerplay för Lag A. Som nämnts i metoddelen, så går spelet sex 
utespelare mot fem inte helt att jämföra med ”powerplay” i ordets rätta bemärkelse. 
Överläget är helt logiskt inte lika stort som vid exempelvis fem spelare mot fyra. Möjligen blir 
jämförelsen haltande vilket kan vara anledningen till resultatet. Ett lag som har ett effektivt 
boxplay kan ha större fördel på att försvara sig med fullt manskap, jämfört med den vinning 
som Lag A har med en extra utspelare.  Vetskapen om att det egna målet är tomt kan tänkas 
påverka agerandet hos spelarna i Lag A, så att det offensiva spelet inte optimeras fullt ut. 
Dessutom kan ytorna för ett konstruktivt spel, som är Lag A:s ambition, bli mer begränsat 
när det blir 11 spelare i anfallszon.  

 

Eftersom oddsen är satta utifrån det förväntade slutresultatet så var en rimligt antagande att 
oddsen möjligen skulle ha betydelse vad gäller målintensiteten vid målvaksuttag. Med 
utgångspunkt från resultaten så verkar det som att matchen, fram till ett lag tar ut 
målvakten, bättre speglar dagsformen på lagen än oddsen som ju är satta före matchen.  

 

En rimlig anledning till att intensiteten, enligt resultatet, är som störst efter 40-50 sekunder i 
både mål framåt och mål bakåt kan vara att det tar en stund innan Lag A:s extra utespelare 
skrinnat in och att ett riktigt spelövertag etablerats. Vad gäller Lag A så handlar det om att 
komma i besittning av pucken innan det finns möjlighet för mål framåt. Vidare så kräver en 
sista forcering mycket energi som rimligen kan tänkas vara svårt att upprätthålla.  

 

Resultatet gäller strikt för högsta hockeyligan i Sverige, SHL. Särskilt slutspelet eftersom 
studien inriktat sig på det. En rekommendation är att vara försiktig vad gäller att applicera 
resultatet på andra serier eller slutspel.   
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En möjlig anledning till utebliven signifikans på många av parameterskattningarna kan vara 
att urvalsstorleken är liten, i kombination med få mål. En utökning av antalet studerade 
målvaktsuttag vore önskvärt. 

 

6.3 Slutsatser 
 

Utifrån resultatet så kan slutsatsen dras att det, vid målvaktsuttag, inte finns stöd för att 
någon variabel påverkar intensiteten att göra mål framåt. 

 

Vad gäller mål bakåt så finns det ett stort stöd för en högre målintensitet vid möte med lag 
som har högre boxplayprocent. Detta innebär att den förväntade tiden fram till att Lag A 
släpper in ett mål i tom bur är kortare när Lag B har en hög procentsats på sitt boxplayspel. 
Eftersom detta leder till att försöket misslyckas så är det en rimlig rekommendation att 
iaktta en större försiktighet vad gäller att ta ut målvakten när motståndarlaget är skickligt i 
boxplay. 

 

Med hjälp av AIC-kriteriet har vi funnit att lognormal fördelningen är att föredra vid både 
mål framåt och bakåt. 

 

 

6.4 Framtida studier 
 

I denna studie har målintensiteter skattats men undersökningen ger inte tillräcklig 
information om optimal tidpunkt att ta ut målvakten. Detta  för att, i genomsnitt, uppnå 
största möjliga effekt vad gäller att lyckas kvittera. I framtiden skulle det vara intressant att 
skatta optimal tidpunkt att ta ut målvakten. Då krävs ett datamaterial på målintensiteter 
med  målvakt att jämföra med men för att detta ska bli riktigt bra så bör matcherna 
videogranskas eftersom spelsituationen inte syns i ett matchprotokoll.  

Andra intressanta studier vore att undersöka varför det försvarande lagets boxplay påverkar 
målintensiteten så markant som resultatet i denna studie gett stöd för, till skillnad från 
övriga variabler. Dessutom att analysera, de i metoddelen nämnda, övriga spelformerna 
utöver spel sex mot fem och också en eventuellt förändrad utvisningsfrekvens när ett lag 
tagit ut sin målvakt. 
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Bilaga 1 

      

                            Deskriptiv statistik 
Boxplaypercentiler 

 

Tabell 6 Boxplaypercentiler 

Percentil Boxplay % 

1 76.32 

5 78.17 

10 80.33 

25 81.68 

50 83.55 

75 85.86 

90 88.03 

95 88.93 

99 91.22 

 

Medelvärde 83.69  

Standardavvikelse 3.07 

 
 

Responsvariabler ( Antar 0 eller 1 i varje observation) 
        

Tabell 7 Deskriptiv statistik responsvariabler 

 Medelvärde Standardavvikelse 

mf (målfram)  0.097  0.296 

mb (mål bak)  0.249  0.433 

t  (tid i sekunder) 59.298 45.123 

   

Förklarande variabler 

       

Tabell 8 Deskriptiv statistik, förklarande variabler 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Mål  4.305 1.992 

pp 18.555 3.642 

sh 83.692 3.068 

räddn 91.876 1.153 

oddsvut  2.706 1.330 
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Bilaga 2 

Regression mål framåt,  före backward elimination. 

Tabell 9: Exponentialfördelning 

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål   0.12        0.09  1.42 0.16 -0.05  0.29 

pp  -0.06        0.05 -1.26 0.21 -0.15  0.03 

sh  -0.07        0.07 -1.01 0.32 -0.19  0.06 

räddn  -0.06        0.16 -0.38 0.70 -0.37  0.25 

oddsvut   0.06        0.13  0.47 0.64 -0.20  0.32 

konstant 17.85      13.44  1.33 0.18 -8.48 44.19 
 

Tabell 10: Weibullfördelning 

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål   0.11        0.07  1.56 0.12 -0.03  0.24 

pp  -0.04        0.04 -1.15 0.25 -0.12  0.03 

sh  -0.06        0.05 -1.11 0.27 -0.16  0.04 

räddn  -0.06        0.13 -0.45 0.65 -0.30  0.19 

oddsvut   0.06        0.11  0.55 0.58 -0.15  0.26 

konstant 16.30     10.80  1.51 0.13 -4.87 37.47 

ln σ   0.23        0.13  1.75 0.08 -0.03  0.49 

σ   0.80        0.10    0.62  1.03 
 

Tabell 11: Lognormal regression. 

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål  0.10        0.07  1.32 0.19 -0.05 0.24 

pp -0.06        0.04 -1.34 0.18 -0.14 0.03 

sh -0.06        0.06 -1.06 0.29 -0.17 0.05 

räddn -0.02        0.14 -0.15 0.88 -0.29 0.25 

oddsvut  0.10        0.12  0.88 0.38 -0.12 0.33 

konstant 13.27     11.81  1.12 0.26 -9.89 36.41 

ln σ  0.44        0.12  3.56 0.00 0.20 0.68 

σ  1.55        0.19   1.22 1.98 

 

Tabell 12 Generaliserad gamma. 

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål 0.10        0.08 1.27 0.20 -0.06 0.27 

pp -0.07        0.05 -1.44 0.15 -0.17 0.03 

sh -0.06        0.06 -1.03 0.30 -0.17 0.05 

räddn 0.03        0.16 0.21 0.84 -0.29 0.36 

oddsvut 0.17        0.16 1.10 0.27 -0.14 0.48 

konstant 8.03      15.01 0.54 0.59 -21.4 37.47 

ln σ 0.44        0.32 2.62 0.00 0.21 1.46 

К -1.32        2.01 -0.66 0.51 -5.27 2.63 

σ 2.31        0.74   1.24 4.33 
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Regression mål bakåt, före backward elimination. 

 

Tabell 13 Exponential  

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål  0.00        0.05 -0.04 0.97 -0.10  0.10 

pp  0.03        0.03  0.92 0.36 -0.03  0.09 

sh -0.05        0.04 -1.33 0.18 -0.13  0.02 

räddn -0.14        0.10 -1.43 0.15 -0.34  0.05 

oddsvut -0.00        0.07 -0.05 0.96 -0.15  0.14 

konstant 22.34        8.59  2.60 0.01  5.51 39.17 
 

Tabell 14 Weibull  

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål  0.01        0.04  0.25 0.80 -0.07   0.09 

pp  0.02        0.02  1.02 0.31 -0.02   0.07 

sh -0.05        0.03 -1.50 0.14 -0.11   0.12 

räddn -0.12        0.08 -1.58 0.12 -0.28   0.03 

oddsvut  0.01        0.06  0.14 0.89 -0.11   0.12 

konstant 20.13        6.81  2.95 0.00  6.78 33.49 

ln p  0.24        0.08  2.99 0.00  0.08   0.40 

p  1.27        0.10    1.09   1.49 

σ  0.79        0.06    0.62   1.03 
 

Tabell 15 Lognormal  

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål   0.00         0.04 -0.02 0.98 -0.09   0.09 

pp   0.04         0.03  1.44 0.15 -0.01   0.10 

sh  -0.07         0.03 -1.99 0.05 -0.13   0.00 

räddn  -0.10         0.08 -1.20 0.23 -0.25   0.06 

oddsvut   0.01         0.07 -0.13 0.89 -0.14   0.13 

konstant 18.56         7.29  2.54 0.01  4.26 32.87 

ln σ   0.25         0.08  3.33 0.00  0.10   0.40 

σ   1.28         0.10    1.11   1.49 
 

Tabell 16 Generaliserad gamma 

t (tid) Koefficient Standardavvikelse        z       P>|z|         95 % konf. int 

Mål   0.00         0.04  0.09 0.93  -0.08     0.09 

pp   0.04         0.03  1.25 0.21  -0.02     0.09 

sh  -0.06         0.03 -1.83 0.07  -0.13     0.00 

räddn  -0.10         0.08 -1.25 0.21  -0.25     0.06 

oddsvut   0.01         0.07 -0.10 0.92  -0.14     0.13 

konstant 18.68         7.18  2.60 0.01   4.60   32.76 

ln σ   0.15         0.18  0.83 0.41   0.20     0.50 

К   0.24         0.37  0.66 0.51  -0.48    -0.96 

σ   1.16         0.21     0.82     1.65 
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Bilaga 3 

 

Nedan presenteras ett histogram över tiden som Lag A spelar utan målvakt. De allra flesta 
observationerna är, enligt figuren,  kortare än ca 200 sekunder. Den totala observerade 
tiden är 23 304 sekunder. 

 

 
Figur 4 Histogram, målvaktsuttag 
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