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Påverkar grupptryck beslutsfattande? 
Belägg från allsvenska domare 



Abstract: 

 

This paper studies the effects of peer pressure in relation to football audiences’ possible 

impact on how the referees judge. The data used is new data from the highest Swedish 

football league, Allsvenskan, for the seasons 2016-2018. The paper treats the problem with 

the size of the audience not being random by using weather as an instrument. The OLS-

estimations suggest that the referee is affected by the audience in the sense that more 

spectators increase referee stringency. The IV-estimations are precise and close to zero 

suggesting that it is important to account for omitted variables when studying the effect of 

peer pressure on referees.  
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1. Inledning 

 

Grupptryck är ett fenomen som påverkar ekonomiskt beteende exempelvis konsumenters 

efterfrågan på varor och tjänster. Denna effekt har med stor sannolikhet ökat på grund av det 

konstanta trycket via sociala medier som gett grupptryck ytterligare en påverkande kanal. 

Varje dag fattas stora mängder ekonomiska beslut som påverkas av en mängd variabler. 

Bakom varje beslut finns en individ eller en grupp som utifrån olika faktorer fattar dessa 

beslut för att antingen maximera sin egna eller en grupps nytta. Individen eller gruppen kan 

avvika från optimala beslut på grund av grupptryck. Det kan då uppstå problem som 

principal-agentproblemet där till exempel politiker inte håller sina vallöften till väljarna. För 

att undersöka förekomsten av grupptryck har jag valt att undersöka om fotbollsdomares 

dömande påverkas av publikmängd. 

 

Syftet med denna uppsats är att besvara frågan om domarens beteende påverkas av 

publikmängden och om det påverkar hemma-och bortalag olika. Svenska Fotbollsförbundet 

anställer domare för att döma matcher och att vara opartiska i utförandet. Domaren har 

incitament att följa detta kontrakt då det kan leda till att domaren kommer få döma fler 

prestigefyllda matcher vilket också för med sig monetära fördelar. Trots detta kommer 

domaren att kunna avvika från det opartiska beteendet om hen påverkas av publikens 

preferenser. Ju mer intensiv publiken är desto mer kan det tänkas att domaren avviker från det 

opartiska dömandet på ett sätt som gynnar hemmalaget relativt mer än bortalaget. Det är 

hemmalaget som gynnas då det i normala fall är fler hemmasupportrar på matcherna än 

bortasupportrar. 

 

Det finns två huvudproblem med denna typ av studier. Grupptryck är svårt att mäta och att 

förändringen i gruppens egenskaper är exogen (Burstyn & Jensen, 2015). Studier som löst 

detta på ett bra sätt är Austen-Smith & Fryer (2005) och Fryer & Torelli (2010) som visar att  

afroamerikaner som inte lyckas med sina studier trakasserar andra afroamerikaner, som tar 

sina studier seriöst, för att de låtsas vara vita. För att mäta grupptryck skapar de ett index från 

individernas popularitet och akademiska prestationer. Endogenitetsproblemet hanteras genom 

att använda flera kontroller från rika registerdata. Mas & Moretti (2009) studerar hur arbetares 

produktivitet på en arbetsplats påverkas av de andra medarbetarnas produktivitet. De använder 

produktivitet som mått för grupptryck och hanterar att gruppens egenskaper är exogena genom 
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att använda fixa effekter. Resultaten är starka då de har detaljerade registerdata på både 

arbetarnas produktivitet och gruppens egenskaper. I min uppsats mäter jag grupptryck med 

publikmängd och endogenitet från utlämnade variabler hanteras genom att instrumentera för 

publikstorleken med nederbörd, temperatur och sikt. Idén bakom strategin är att dåliga 

väderförhållanden borde leda till att färre åskådare går på matcherna. Uppsatsen visar både att 

dessa instrument är relevanta och valida.  

 

Resultaten i denna uppsats är blandade. Initialt visar OLS regressionerna att domaren överlag 

dömer hårdare när publikmängden ökar men inget stöd för att domaren dömer mildare för 

hemmalaget än för bortalaget. Domaren dömer faktiskt hårdare mot hemmalaget än mot 

bortalaget när publikmängden ökar. IV-estimaten visar dock att domaren inte dömer lika hårt 

mot hemmalaget som mot bortalaget när publikmängden ökar vilket stämmer överens med 

tidigare forskning. IV-skattningarna är precisa och nära noll vilket antyder att det är viktigt att 

kontrollera för utlämnade variabler när påverkan av grupptryck på domaren ska undersökas. 

 

Resultaten i denna uppsats relaterar till en tidigare litteratur som har studerat hur grupptryck 

påverkar fotbollsdomares beslut (exempelvis Sutter & Kocher 2003, Garicano et al. 2005, 

Dohmen 2008, Priks 2013, Pettersson-Lidbom & Priks 2007 och Neville et al. 2002.  Min 

uppsats skiljer sig mot de tidigare genom att använda nya data från Allsvenskan säsongerna 

2016–2018. Väder används dessutom som instrument för publik i analys av domare, då det 

tidigare endast använts i analys av spelare (Priks, 2013). 

 

Uppsatsen fortsätter med att i avsnitt 2 ge en bakgrund till regler och institutionalia kring 

fotboll för att sedan i avsnitt 3 ge ett teoretiskt ramverk och sammanfattning av resultaten i 

tidigare empiriska studier. Avsnitt 4 redogör för datainsamling och sammanfattande statistik. 

Resultaten visas i avsnitt 5 och avsnitt 6 ger sammanfattande kommentarer. 
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2. Bakgrund till fotboll 

 

För att underlätta för icke-insatta läsare att tillgodogöra sig resultaten från denna uppsats ger 

jag i detta avsnitt en kort översikt kring regler och institutionalia om fotboll. 

 

Fotboll på professionell nivå spelas antingen på en gräsplan eller konstgräsplan som är 64–75 

meter bred och 100–110 meter lång. Varje lag ställer upp med 11 spelare, varav en är målvakt. 

Mål görs genom att föra in bollen i motståndarens mål. Motståndarlaget får stoppa detta 

genom att antingen bryta en passning eller att tackla motståndaren och ta bollen från hen. För 

att spelet inte ska bli farligt finns det regler för hur en korrekt tackling ska göras. Om domaren 

ser en tackling som inte är korrekt enligt spelreglerna bryter hen matchen och laget vars 

spelare som blivit tacklad får innehav av bollen. Om domaren upplever att tacklingen är farlig 

eller vårdslös kan hen välja att straffa spelaren som tacklade med ett gult kort, denna 

bestraffning fungerar som en varning och om spelaren får ytterligare ett gult kort måste 

spelaren avbryta matchen och laget får spela vidare med en spelare mindre. Om tackling anses 

vara osportslig och enda motivet i tacklingen är att skada kan domaren välja att ge spelaren ett 

rött kort vilket innebär att spelaren omedelbart måste avbryta matchen och laget får spela 

vidare med en man mindre. Domaren kan även använda sig av gula och röda kort i situationer 

som inte har med tacklingar att göra. En vanlig sådan situation är när spelarna ifrågasätter 

domarens beslut eller använder ett nedvärderande språkbruk. När domaren bryter spelet för att 

antingen ge ett kort eller bara en avblåsning för otillåtet spel kommer laget som gjorde 

regelbrottet straffas genom att det andra laget får börja med bollen i form av en frispark. Om 

det otillåtna spelet sker i ett straffområde blir det straff istället för frispark. Då en straff är ett 

skott på mål där endast målvakten får försvara är det väldigt vanligt att det blir mål. Det 

innebär att en straff är ett hårdare straff än en frispark (IFAB, 2018). 

 

I olika ligor och divisioner används olika domar-konstellationer. Det finns endomarsystem, 

tredomarsystem, fyrdomarsystem, sexdomarsystem och sexdomarsystem med VAR (Video 

Assistant Referee). I endomarsystem är det endast en domare som själv springer på planen och 

placerar sig där hen ser situationerna bäst. Detta system används framförallt i 

ungdomsverksamhet och de lägsta divisionerna. Tredomarsystem har en huvuddomare på 

planen samt två assisterande domare som springer längs med varsin långsida av planen. De 

assisterande domarna hjälper huvuddomaren i situationer som sker i utkanten av planen samt 
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med offside, inkast och hörnor. Tredomarsystem används upp till division 1 i Sverige. 

Fyrdomarsystem är detsamma som tredomarsystem men med en extra domare vid 

avbytarbåsen som hanterar det mer administrativa som byten och tilläggstid. Systemet 

används i Superettan och Allsvenskan. Sexdomarsystem har ytterligare två assisterande 

domare vid varsin kortsida. Dessa domare hjälper huvuddomaren vid straffsituationer och 

hörnor då det är svårt för huvuddomaren att se ordentligt vid sådana situationer. 

Sexdomarsystem används i de större ligorna i Europa (IFAB, 2018). 

 

De senaste åren har implementeringen av VAR införts i de största turneringarna och i ett fåtal 

ligor. Vid matcher som använder VAR sitter ett domarteam i ett rum och analyserar alla 

situationer i realtid (IFAB, 2018). Om de anser att huvuddomaren har missbedömt en situation 

i matchen som kan ha stor påverkan på resultatet informeras huvuddomaren och hen stoppar 

matchen för att analysera situationen igen på en skärm vid sidan av planen (IFAB, 2018). Om 

huvuddomaren håller med domarteamet kan hen ändra på sitt beslut annars fortsätter matchen 

där bollen var då huvuddomaren bröt matchen. Det är alltså fortfarande huvuddomaren som 

har sista ordet. Denna teknik har blivit hyllad då svårbedömda situationer kan redas ut och blir 

rätt dömda. Den har fått kritik för att det förstör tempot i matcherna och att det finns en risk att 

vissa situationer blir överanalyserade. 
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3. Konceptuellt ramverk och tidigare forskning 

 

För att ge en bakgrund till hur grupptryck kan påverka individers beteenden diskuterar jag i 

detta avsnitt standardmodellen som används inom nationalekonomi. Jag exemplifierar med 

några av de mest betydelsefulla empiriska studierna på området.  

 

Calvó-Armengol & Jackson (2010) presenterar en modell som beskriver hur grupptryck 

tillämpas där det finns både passivt grupptryck och aktivt grupptryck. Passivt grupptryck kan 

till exempel vara inlärningsbeteenden eller när nyttan av olika beslut för en individ beror på 

andras beteende. Aktivt grupptryck kan förklaras med två individer (agenter), där den ena vill 

övertyga den andra till ett visst beteende. För agenten som utövar grupptrycket är det kostsamt 

att utföra handlingar för att övertyga den andra agenten om ett visst beteende. Agenten som 

pressas kan antingen bli positivt eller negativt påverkad. Om det är positivt grupptryck 

minskar kostnaden för agenten att välja det beteendet som den andra agenten vill. Negativt 

grupptryck är när agenten upplever att kostnaden att inte välja det beteende som den andra 

agenten förespråkar ökar.  

 

Exempel på positivt grupptryck är då en individ vill gå på en konsert men helst vill gå med 

någon annan. Den andra individen vill inte gå men när den första individen erbjuder sig att 

betala för den andres biljett går den andre individen med på att gå på konserten. I detta fall 

sänktes kostnaden för den andre individen att gå på konserten, alltså positivt grupptryck. 

Negativt grupptryck kan förklaras med sjörövarkaptener som slog hål i skeppets skrov innan 

fienden bordades för att motivera sina män att slåss utan återvändo. Kostnaden för att inte 

slåss mot fienden blir då sannolikt döden vilket blir en väldigt hög kostnad för att inte slåss. 

 

I fallet med fotbollsdomarna kan man se det som att publiken vill att domaren ska döma till 

fördel till deras lag. Kostnaden för publiken blir att de måste köpa en biljett, gå på matchen 

och reagera på matchens händelser. Domaren påverkas av negativt grupptryck då kostnaden 

för att döma opartiskt ökar. Kostnaden framstår då i form av de verbala trakasserier som 

kommer från publiken när hen dömer till nackdel till hemmalaget. 

 

Ett flertal studier har försökt att empiriskt testa prediktioner från den ovan nämnda modellen. 

Garicano et al. (2005) undersöker i sin studie hur fotbollsdomare i La ligasäsongerna 94/95 
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och 98/99 favoriserar under grupptryck. De studerar om domaren tar hänsyn till publikens 

preferenser i sitt beslutstagande, genom att systematisk favorisera hemmalaget. De använder 

tilläggstid som en indikator på om domaren favoriserar. Tilläggstid läggs på av domaren för 

att kompensera för onaturliga stopp i matchen som maskande och skador. En match består av 

två halvlekar där domaren kan välja att lägga på tilläggstid vid slutet av båda halvlekarna. Det 

är framförallt tilläggstiden i slutet av den andra halvleken som är intressant eftersom det då är 

ett avgörande skede av matchen. 

 

Garicano et al. visar att när hemmalaget ligger under läggs mer tid på och när hemmalaget 

leder läggs mindre tid på. I matcher som inte är jämna finns ingen större påverkan på 

tilläggstiden. De delar upp analysen i tre delar, den första delen bevisar att domarfavorisering 

finns och utsträckningen av den. De finner att i genomsnitt ökar tilläggstiden med 35 % när 

hemmalaget ligger under och minskar med 30 % när hemmalaget leder, denna bias uppstår 

bara om matchen är jämn. Andra delen består av att visa att domarens bias är mer trolig att 

uppstå när poängen från en vinst blir viktigare. De hittar att bias ökar när värdet av vinsten 

ökar. Den tredje och sista delen handlar om att studera mekanismerna bakom detta beteende. 

Deras hypotes är att det är publikmängden som sätter press på domarna och undersöker 

kopplingen mellan domarbias, publikstorlek och publiksammansättningen. De finner att när 

publikmängden är större ökar domarnas bias och när sammansättningen av publiken består av 

en större del fans för bortalaget minskar domarbias. I en sådan situation reagerar domaren på 

båda lagens fans och blir i och med det mindre partisk. 

 

Sutter & Kocher (2003) undersöker också om domaren är partisk mot hemmalaget genom att 

studera fördelningen av straffar och tilläggstid. De använder data från den tyska fotbollsligan 

Bundesliga där de samlat in information om mål, straffar, gula och röda kort, byten samt när 

varje halvlek blåstes av. De använder även data på om domaren varit partiskt eller inte. Det 

noteras genom att se på om domaren dömt straff när det kanske inte borde varit straff och inte 

blåst straff när det borde varit det.  

 

Sutter & Kochers resultat visar att tilläggstiden faktiskt förlängs i jämna matcher. 

Tilläggstiden minskar med ungefär 15 sekunder för varje mål som skiljer lagen emellan. De 

finner att tilläggstiden ökar med ungefär 30 sekunder i snitt när hemmalaget ligger under med 

1 mål. Resultaten visar att en ökning av publikstorleken ökar domarens bias och att 

hemmalaget enklare blir tilldelade straffar. 
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Priks (2013) undersöker hur publikmängden påverkar chansen att hemmalaget vinner, alltså 

om det vanliga antagandet om att hemmafördel finns. Tanken är att publiken hejar på sitt lag 

vilket i sin tur höjer spelarnas prestation. Dock särskiljer Priks mellan “vanlig” publik och 

organiserade supportrar och menar att det framför allt är de organiserade supportrarna som 

kan skapa en effekt.  

 

Priks nämner att tidigare studier använt publik för att mäta grupptryck men inte korrigerat för 

att publik är en endogen variabel vilket innebär risk för bias i deras OLS regressioner. Priks 

använder en IV-metod där nederbörd fungerar som instrument för publikstorlek. För att skilja 

på effekten mot domaren och mot spelarna studerar Priks om domarna är partiska mot 

hemmalaget genom att kontrollera för antal kort för hemmalag och bortalag. Priks finner inget 

sådant samband och menar att det är spelarna och inte domaren som påverkas av publiken.  

 

Pettersson-Lidbom & Priks (2007) undersöker om domarens beslutsfattande påverkas av 

huruvida matchen spelades med publik eller inte. Studien utnyttjar en incident på en 

fotbollsmatch i Italien vilket ledde till att vissa lag inte fick ha publik på sina matcher. 

Pettersson-Lidbom och Priks ser denna “chock” i regeländring som en exogen variation i 

antalet åskådare och använder sig då av en difference-in-differences ansats. Resultaten visar 

att när matcherna spelas med publik straffas hemmalaget mindre än bortalaget. 

 

Dohmen (2008) studerar domarens neutralitet under 12 säsonger i tyska fotbollsligan 

(Bundesliga). Dohmen börjar med att studera hur mycket tilläggstid som läggs på i olika 

situationer och finner att jämnare matcher leder till mer tilläggstid. Resultatet visar att 

domaren ger mer tilläggstid när hemmalaget ligger under med ett mål än när hemmalaget 

leder med ett mål. Dohmen upptäcker också att domarens bias ökar på arenor som inte har en 

löparbana runt planen vilket gör att publiken kommer närmare planen vilket i sin tur gör att 

domaren upplever grupptrycket från publiken mer intensivt.  

 

Nevill et al. (2002) utför ett experiment för att studera publikens effekt på domaren i vilket de 

bad 40 kvalificerade domare från “North Staffordshire Referees Club” i England att se 47 

tacklingar från en match mellan Liverpool och Leicester City i engelska Premier League 

säsongen 1998/1999. De frivilliga domarna slumpades in i två grupper. Ena gruppen fick se 

på klippen utan ljud och den andra gruppen med ljud. Det visade sig att domarna som sett 
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klippen med ljud var mer osäkra i sina bedömningar jämfört med de som sett klippen utan 

ljud. Det resulterade i att domarna som sett klippen med ljud dömde 15,5% färre avblåsningar 

mot hemmalaget. Domarna som såg klippen med ljud dömde likt den faktiska domaren vilket 

ger experimentet en hög extern validitet.  

 

4. Data 

 

För syftet med denna uppsats har jag samlat in data från tre olika källor. Data från samtliga 

matcher i Allsvenskan täcker perioden april 2016 till november 2018 och har inhämtats från 

Googles liveresultats-funktion. Googles liveresultats-funktion ger i realtid uppdateringar från 

händelser på alla matcher som spelats i Allsvenskan där allt från mål till avblåsningar 

registreras. Efter matchen summeras alla händelser i en enkel tabell. Det är från dessa tabeller 

data till denna uppsats hämtats. Tabellerna har information som täcker antal mål, byten, gula 

och röda kort, avblåsningar, offside, hörnor etc.  Då det vid vissa matcher saknats data har 

hemsidan livescore.com använts för att komplettera data.  

 

Information om publikmängd och domare hämtades från Svenska Fotbollsförbundets hemsida 

fogis.se. På fogis.se registreras lagens spelartrupper innan matcherna och vem som dömer 

matcherna. Hemmalagen ska även registrera hur många åskådare som faktiskt har blivit 

insläppta på arenan vid matchdag. Det är dessa siffror som ligger till underlag för variabeln 

publikmängd i denna uppsats. Alla matcherna är sorterade på matchdatum och avsparkstid. 

 

All väderdata har hämtats från SMHI:s öppna data som är insamlade från flera väderstationer 

utplacerade runt hela Sverige. På fogis.se är alla matcherna kopplade till en arena vilket jag 

länkat till de närmsta väderstationerna. Från dessa väderstationer har data om nederbörd, 

temperatur och sikt hämtats. Nederbörd är mätt i millimeter, temperatur i Celsius och sikt i 

meter. Observationerna av sikt har alla varit över 800 meter. Det innebär att sikten aldrig varit 

tillräckligt dålig för att man inte ska kunna se rakt över en fotbollsplan och har därmed ingen 

påverkan på matcherna.  Jag har valt att använda sikt ändå då det fortfarande säger något om 

hur vädret överlag varit, vilket kan påverka åskådarnas beslut om att gå på matchen.  
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Tabell 1: Sammanfattande statistik 

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

Variabler N medelvärde standardavvikelse min max 

      

Gula kort hemma 719 1.469 1.205 0 9 

Gula kort borta 719 1.647 1.192 0 6 

Totalt gula kort 719 3.115 1.862 0 15 

Röda kort hemma 719 0.0709 0.278 0 2 

Röda kort borta 719 0.0640 0.251 0 2 

Totalt röda kort 719 0.135 0.369 0 3 

Avblåsningar hemma 719 11.85 3.672 1 26 

Avblåsningar borta 719 11.72 3.673 1 29 

Totalt avblåsningar 719 23.57 5.245 9 44 

Index hemma 719 0 0.640 -1.385 3.211 

Index borta 719 0 0.647 -1.246 2.633 

Index 719 0 0.661 -1.478 3.818 

Publik 719 8,867 7,008 202 50,128 

Dygnsnederbörd 711 1.757 4.244 0 37.60 

Dagstemperatur 717 11.61 5.697 -7.400 25.20 

Sikt 683 36,054 13,689 883 50,000 
Not: Anledning till att väderobservationerna är färre beror på att en del väderstationer var ur 

funktion vissa matchdagar. 

 

I tabell 1 sammanfattas alla variabler som används i resultatet. I genomsnitt delas det ut tre 

gula kort per match och ungefär 0,1 röda kort per match. Det har i genomsnitt delats ut färre 

gula kort till hemmalaget än till bortalaget och omvänt gäller för röda kort då hemmalaget i 

genomsnitt får fler röda kort. I en genomsnittlig match är det ungefär 23,6 avblåsningar  

väldigt jämnt fördelat mellan hemma och bortalag.  

 

På den genomsnittliga matchen kommer det 8867 åskådare med en stor standardavvikelse på 

7008. Medianen för publikmängd är 6255 vilket tillsammans med den stora 

standardavvikelsen tyder på att publikmängden varierar mycket mellan matcherna. Matchen 

med 50 128 var mellan AIK och Gif Sundsvall och var AIK:s sista hemmamatch för säsongen 

2018. AIK hade chans att med en vinst garantera allsvenskt guld. Matchen med 202 åskådare 

spelades mellan Dalkurd och BK Häcken och spelades i Gävle. Dalkurd är ett lag som precis 

flyttat till Uppsala från Borlänge men spelar sina matcher i Gävle. Det har gjort att Dalkurd 

inte har några tydliga fans och supporterorganisationer. Matchen mot BK Häcken spelades i 

slutet av säsongen då Dalkurd låg i botten och hade väldigt små chanser att klara sig kvar i 

Allsvenskan. Dessa två matcher är motsatsen till varandra. AIK matchen har stor betydelse 

medan Dalkurd matchen i princip var obetydlig. AIK har en tydlig och historisk 
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supporterkultur medan Dalkurd flyttat från en stad till en annan och spelar sina matcher i 

ytterligare en annan stad. Det finns fler exempel på detta, som förklarar en stor del av varför 

det skiljer sig mycket i antal åskådare på matcherna. 

 

I tabellen finns en variabel som heter index. Indexet är beräknat genom att standardisera gula 

kort, röda kort och avblåsningar till medelvärdet 0 och en standardavvikelse lika med 1. . 

Därefter har de standardiserade variablerna adderats med varandra och dividerats med 3 för att 

få medelvärdet. Anledningen till att använda ett index förklaras enklast med ett exempel. Om 

man har en skattning som är signifikant på 5 % nivå, innebär det att 5 av 100 test kommer 

förkasta nollhypotesen fastän den är sann. I och med att uppsatsen testar många olika utfall 

används indexvariabeln som en kontroll för att motverka denna effekt (Kling & Liebman, 

2004). 

 

Den allsvenska säsongen startar i april och slutar i november, däremellan är det ett uppehåll i 

juni. Detta leder till att de flesta matcherna har plusgrader. Vissa matcher i början och i slutet 

av säsongen spelas dock i minusgrader. Det illustreras även i tabell 1 där minsta 

dagstemperaturen var -7,4 C och högsta dagstemperaturen var 25,20 C. Den genomsnittliga 

nederbörden på matcherna var 1,76 mm, där den största nederbörden uppmätt under en 

matchdag var 37,60 mm. Väderstationerna som mätte sikt gjorde det upp till 50 000 m, 

därefter registrerades 50 000 oavsett om sikten var längre. Det begränsar den övre gränsen 

vilket gör att medelvärdet på 36 054 m troligtvis är underskattad. 
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5. Empirisk strategi 

 

I detta avsnitt förklaras den empiriska modellen som används i denna uppsats. För att 

underlätta förståelsen börjar vi med den enkla OLS regressionsmodellen som kan skrivas som 

följer:   

 

(1) 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑(1000)𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

Där (𝑦𝑖𝑡) är utfallet som antingen är antalet gula kort, röda kort, avblåsningar eller index. i 

betecknar match och t tid. (𝛽1) ger förändringen i utfall av 1000 fler åskådare på matchen. Om 

(𝛽1) är positiv innebär det att fler kort eller avblåsningar har delats ut och tvärtom om (𝛽1) är 

negativ. (𝑢𝑖𝑡) är feltermen.  

 

Det finns flera skäl att misstänka att det kan finnas utelämnade variabler i 𝑢𝑖𝑡 som riskerar att 

ge upphov till bias i den enkla OLS-modellen: till exempel vilka lag som spelar, när matchen 

spelas och vem som dömer. Några av dessa är det möjligt att kontrollera för direkt i 

regressionerna. För att se detta tydligare kan vi utvidga ekvation (1) och skriva den som:  

 

(2) 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽
0

+ 𝛽1𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑(1000)𝑖𝑡 + Hemmalag
𝑖

+ 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑎𝑡 + X𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

Det enda som skiljer denna specifikation från ekvation (1) är att den kontrollerar för fixa 

effekter för vecka och hemmalag samt för X som är en vektor som kontrollerar för veckodag, 

avsparkstid, och domare. Variabeln vecka som matchen spelas kontrollerar för om matchen 

spelas i början eller slutet av säsongen. Det är oftast fler åskådare på matcherna i slutet av 

säsongen då dessa matcher generellt upplevs som viktigare då mer vikt läggs vid varje match. 

Veckodag kontrollerar framförallt för om matchen spelades på en vardag eller helgdag. Då fler 

är lediga på helgdagar leder det till att fler går på dessa matcher. Avsparkstid kontrollerar en 

liknande effekt, om matchen spelas tidigt är det sannolikt att många fortfarande jobbar vilket 

leder till att färre går på matchen. Hemmalag används för att kontrollera för att de olika lagen 

har olika stora supporterkulturer och olika stora supportergrupper överlag. Det gör att vissa lag 

generellt kommer ha större publik än andra. Hemmalag kontrollerar också för var i Sverige 

matchen spelas. Det spelar roll var matchen spelas då det till exempel bor mer människor i 

Stockholm än i Falkenberg vilket gör att matcherna i Stockholm kommer ha mer publik än 
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matcherna i Falkenberg. Variabeln domare kontrollerar för vilken domare som dömt då vissa 

domare överlag dömer hårdare och andra mildare.  

 

Trots ett stort set av kontrollvariabler går det inte att utesluta att det finns utelämnade variabler 

som både korrelerar med publikstorlek och domarens beteende. För att hantera denna 

problematik används i denna uppsats en instrumentvariabelansats där publikmängden 

instrumenteras med nederbörd, temperatur och sikt. Strategin förutsätter att instrumenten är 

relevanta, dvs. att de korrelerar med publik. Instrumenten måste även vara valida vilket 

innebär att instrumenten endast får påverka utfallen genom publikstorleken och inte vara 

korrelerade med feltermen Väder kan tänkas uppfylla dessa kriterier då regn, temperatur och 

sikt inte bör påverka domarens beteende direkt utan endast genom publiken. Det gäller 

framförallt eftersom alla matcherna spelas på arenor med bra fotbollsplaner som har bra fäste 

och är ordentligt upplysta. Spelarna och domarna springer hela matchen vilket gör att de håller 

sin kroppstemperatur uppe och bör inte påverkas av lägre temperaturer. Publiken som endast 

står eller sitter kommer däremot uppleva det dåliga vädret som mer besvärligt. Det första 

steget kan skrivas som:  

 

(3) 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑖𝑡 = 𝛾1ℎö𝑔 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 ∗ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡  +

 𝛾2ℎö𝑔 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑖𝑡  + 𝛾3𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑡  + Hemmalag
𝑖

+ 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑎𝑡 + X𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

Där ℎö𝑔 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑖𝑡 är en binär variabel som är 1 om det regnade mer än 5mm vilket är 

observationerna i den 90:e percentilen och uppåt, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡 beskriver vilken 

dagstemperatur det var under matchdagen i °C, 𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑡 beskriver hur sikten var under 

matchdagen i meter, i intervallet 0–50 000 meter. Om detta villkor är uppfyllt går det att gå 

vidare med själva IV-modellen: 

 

(4) 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑖𝑡
̂ + Hemmalag

𝑖
+ 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑎𝑡 + X𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

Där 𝑦 fortfarande är domarens beslut, Hemmalag𝑖, 𝑉𝑒𝑐𝑘𝑎𝑡 𝑜𝑐ℎ X𝑖𝑡 är de fixa effekterna och 𝑢𝑖𝑡 

är feltermen. 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑̂  är den predikterade publikmängden från ekvation (3). 
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6. Resultat 

 

I denna del kommer resultatet från uppsatsen att presenteras, först OLS-skattningarna sedan 

första steget och ett placebotest för att sedan redovisa IV-skattningarna. Det utförs även två 

känslighetstest på IV-skattningarna och till sist görs IV-skattningar på endast de publikjämna 

matcherna. 

 

6.1. OLS 

 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning som utelämnade variabler kan tänkas ge 

upphov till bias i den enkla OLS-regressionsmodellen kan vi se vad som händer med 𝛽1 när vi 

inkluderar kontrollvariabler, dvs. går från ekvation (1) till ekvation (2) i tabell 2. Jag använder 

gula kort för hemmalag för att illustrera den generella effekten av att inkludera 

kontrollvariablerna. De andra utfallen har också testats och indikerar liknande resultat. 

Kontrollvariablerna inkluderar avsparkstid, domare, vecka, veckodag och vilket lag som är 

hemmalag. I kolumn (1) ser vi att för var 1000:e åskådare på matchen ökar antalet gula kort 

som delas ut till hemmalaget med 0,0242. När vi kontrollerar för fixa effekter växer denna 

effekt till 0,0554 gula kort per 1000 åskådare. Tolkningen blir: för att ett extra gult kort ska 

genereras på en match behövs en ökning på ungefär 18 000 åskådare. 

 

Att punktestimatet ökar tyder på att det finns utelämnade variabler som ger bias. En anledning 

till denna bias kan bero på att det inte kontrolleras för domarfixa effekter i ekvation (1). I 

Allsvenskan finns några domare som dömer de flesta matcher och som har mycket erfarenhet. 

I vissa omgångar kan det vara att flera matcher spelas samtidigt eller att vissa av de 

regelbundna domarna inte har möjlighet att döma. I dessa fall kallas domare in som framförallt 

dömer i Superettan. Det är naturligt att skillnaden i erfarenhet kommer påverka hur domaren 

dömer matchen. Denna effekt kan då tänkas påverka punktestimatet när det inte kontrolleras 

för domarfixa effekter. 
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Tabell 2: OLS med och utan fixa effekter 

Beroende variabel Gula kort 

hemmalag 

Gula kort 

hemmalag 

 (1) (2) 

   

Publik i 1000 0.0242*** 0.0554*** 

 (0.00709) (0.0160) 

   

Fixa effekter NEJ JA 

Observationer 719 719 

R-squared 0.020 0.224 
Not: Fixa effekter består av domar-, hemmalags-, avsparkstid-, veckodag-och 

veckodummies. Regressionen är gjord med robusta standard fel som är redovisade i 

parenteserna. (***) innebär att skattningarna är signifikant på 1 % nivå. 

 

I tabell 3 redovisas OLS skattningarna för hur publiken påverkar domarbeslut i form av gula 

kort, röda kort, avblåsningar samt indexet. Skattningarna som OLS-modellen ger motsätter sig 

tidigare forskning.  

 

Tabell 3: OLS-skattningar av effekten av publikmängd på domarbeslut 

och skillnad mellan hemma och bortalag 

Beroende 

variabler 

Gula kort  Röda kort  Avblåsningar  Index  

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

     

Hemma 0.0554*** 0.00504 0.0866** 0.0292*** 

 (0.0160) (0.00335) (0.0426) (0.00876) 

Borta 0.0295** 0.00231 0.0903** 0.0195*** 

 (0.0137) (0.00259) (0.0383) (0.00709) 

Totalt 0.0849*** 0.00735* 0.177*** 0.0331*** 

 (0.0245) (0.00445) (0.0520) (0.00855) 

     

Observationer 719 719 719 719 

Not: Tabellen visar hur utfallen skulle förändras för en ökning i publik på 1000 åskådare. 

Alla OLS-regressioner är gjorda med de fixa effekterna. Regressionen är gjord med 

robusta standardfel som är redovisade i parenteserna. (***) innebär att skattningen är 

signifikant på 1 % nivå, (**) på 5 % nivå och (*) på 10 % nivå. Varje skattning i tabellen 

kommer från olika regressioner där den beroende variabeln varierar. 

 

När publiken blir större är det hemmalaget som får fler gula kort av domaren. En ökning av 

publiken med 1000 åskådare ökar gula kort för hemmalaget med 0,0554 men endast med 
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0,0295 till bortalaget. Båda skattningarna är signifikanta på 5 % nivån. Vi ser samma effekt i 

röda kort men dessa skattningar är inte signifikanta. När det gäller avblåsningarna ger OLS-

skattningarna resultat som stämmer överens med tidigare forskning där en ökning på 1000 

åskådare ökar antalet avblåsningar till hemmalaget med 0,0866 och till bortalaget med 0,0903. 

Domaren dömer hårdare mot bortalaget när publikstorleken ökar. Skillnaden mellan lagen är 

liten men signifikant på 5 % nivån. Skattningarna för Index visar att domaren dömer hårdare 

mot hemmalaget när publikmängden ökar, vilket går mot tidigare forskning. Tabell 3 visar 

också att domaren överlag dömer hårdare när en match spelas med mer publik. Alla 

skattningar är signifikanta på 1 % nivån förutom röda kort som är signifikant på 10 % nivån. 

 

6.2. IV 

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen går det inte att utesluta att det kan finnas utelämnade 

variabler trots ett stort set av kontrollvariabler. För att hantera problemet använder jag en 

instrumentvariabelansats där publikmängden instrumenteras med väderförhållanden. Strategin 

förutsätter som tidigare nämnts att instrumenten är relevanta och valida. För att visa att 

instrumenten är relevanta och valida presenteras det ett första steg och ett placebotest. Efter 

dessa test presenteras resultatet av IV-regressionerna.  

 

6.2.1. Instrumentens relevans och validitet 

 

Instrumenten består av variabeln sikt, en dummy som är 1 då det var nederbörd på mer än 5 

mm och en variabel som är en kombination av om det är hög nederbörd och temperatur. Jag 

har dragit gränsen vid 5 mm eftersom det är den 90:e percentilen för 

nederbördsobservationerna givet någon nederbörd. Min tanke är att effekten av nederbörd på 

publikmängden endast ger en signifikant effekt när det är hög nederbörd. För att kunna 

använda en IV-metod måste som tidigare nämnts instrumenten uppfylla två villkor. Första 

villkoret är att det måste finnas en korrelation mellan instrumenten och den endogena 

variabeln. I detta fall innebär det att en korrelation måste finnas mellan dessa instrument och 

publikmängden. 
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Första steget presenteras i tabell 4. Alla tre variablerna är signifikant korrelerade med 

publikmängden. F-testet är lika med 5,78 med p-värdet 0,0007 vilket innebär att dessa 

instrument är svaga. Instrumenten är svagare än tumregeln med F-värde på 10 (Stock & 

Watson, 2015). Det första villkoret är dock uppfyllt då det finns en korrelation mellan 

instrumenten och publik vilket innebär att det går att gå vidare med analysen. 

 

Tabell 4: Första steget, instrumentens korrelation med 

publik 

Beroende variabel Publik i 1000 

 (1) 

  

Hög nederbörd * Temperatur 0.144** 

 (0.0613) 

Hög nederbörd -1.987*** 

 (0.705) 

Sikt 2.55e-05** 

 (1.15e-05) 

  

Observationer 681 

R-squared 0.814 

F-test 5.78 

Prob > F 0.0007 

Not: Regressionen är gjord med robusta standardfel som är redovisade i 

parenteserna. *** innebär att skattningen är signifikant på 1 % nivå och 

** på 5 % nivå. Regressionen kontrollerar för de fixa effekterna i 

ekvation (Y). F-testet är bara gjort för instrumenten inte de övriga 

variablerna. 

 

Det andra villkoret är att instrumenten måste vara exogena och det förefaller rimligt att tro att 

väder är exogent bestämt.  En risk för bias är dock om Svenska Fotbollsförbundet tilldelar 

domaren till matcherna beroende på väder. För att kontrollera att instrumenten är exogena 

utförs därför ett placebotest där det jag undersöker är om Svenska Fotbollsförbundet väljer 

vissa domare vid vissa väder. Testet består i att se om det finns någon korrelation mellan de 

individuella domarna som dömt matcher i Allsvenska 2016–2018 och dygnsnederbörd eller 

dagstemperatur. Om det finns signifikanta estimat skulle det innebära att vissa selekteras in till 

matcher baserat på väderförhållandena. Testet redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5: Placebo test, korrelation mellan instrument och 

domare 

Beroende variabler Dygnsnederbörd  Dagstemperatur 

Domare 2 -0.428 -1.341 

 (0.917) (1.166) 

Domare 3 -0.704 -1.707 

 (0.922) (1.102) 

Domare 4 -0.730 -1.558 

 (0.985) (1.107) 

Domare 5 -3.291 -1.411 

 (2.991) (1.268) 

Domare 6 -1.797* -2.223* 

 (0.973) (1.148) 

Domare 7 -1.650 -2.442** 

 (1.017) (1.229) 

Domare 8 -1.391 -1.353 

 (0.949) (1.071) 

Domare 9 0.0331 -1.464 

 (1.108) (1.074) 

Domare 10 -1.320 -1.782 

 (0.896) (1.085) 

Domare 11 0.486 -0.850 

 (1.928) (1.104) 

Domare 12 -1.593 -0.941 

 (1.021) (1.162) 

Domare 13 0.831 -2.611** 

 (1.465) (1.231) 

Domare 14 -0.600 -1.307 

 (1.019) (1.118) 

Domare 15 0.171 -1.342 

 (0.968) (1.099) 

Domare 16 -1.629 -1.528 

 (1.058) (1.114) 

Domare 17 -2.416 -2.800* 

 (1.803) (1.601) 

Domare 18 -1.021 -1.522 

 (1.312) (1.344) 

Domare 19 -0.369 -1.294 

 (0.867) (1.055) 

Domare 20 -1.504 -1.681 

   

Observationer 711 717 

F-test på domare 1,02 0,72 

Prob > F 0,4404 0,8011 

R-squared 0.189 0.792 

Not: Regressionen är gjord med robusta standardfel som är redovisade i 

parenteserna. (***) innebär att skattningarna är signifikant på 1 % nivå, 

(**) på 5 % nivå och (*) på 10 % nivå. 
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Trots att några enskilda punkestimat är signifikanta är det ungefär vad vi skulle vänta oss att 

hitta rent slumpmässigt. Vi ser också att F-testet som testar om alla domarfixa effekter 

tillsammans är noll inte förkastar nollhypotesen. Resultatet tyder alltså på att domare inte är 

systematisk utvalda utifrån väder. 

 

6.2.2. Resultat från IV-skattningarna 

 

Med båda villkoren uppfyllda utförs IV-skattningar för hur domaren dömer beroende på 

publikstorlek. Resultatet av dessa skattningar presenteras i tabell 6. Alla skattningar 

kontrollerar för matchtid, domare, hemmalag, vecka och veckodag. 

 

Trenden i resultatet i OLS-regressionerna kvarstår för gula kort. Domaren delar ut fler gula 

kort till hemmalaget än bortalaget när publikmängden ökar. Effekten har dock halverats mot 

vad den var i OLS-regressionen, både för hemma- och bortalag För röda kort har effekten 

vänt. När publikmängden ökar är det bortalaget som straffas hårdast. Effekten på bortalagen 

har blivit ungefär 10 gånger större än vid OLS-regressionen. Punktestimatet för röda kort 

hemmalag har blivit mindre än vid OLS-regressionen. För avblåsningar har effekten för 

hemmalaget minskat och blivit negativ. Det innebär att domaren förutom att blåsa av 

hemmalaget mindre än bortalaget också dömer mildare än hen skulle vid genomsnittlig publik.  

 

Tabell 6: IV skattningar av publikmängdens effekt på domarbeslut och 

skillnad mellan hemma och bortalag 

Beroende 

variabler 

Gula kort Röda kort Avblåsningar  Index  

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

     

Hemma 0.0260 0.00202 -0.218 -0.0102 

 (0.110) (0.0233) (0.359) (0.0575) 

Borta 0.123 0.0293 0.278 0.0985 

 (0.131) (0.0250) (0.353) (0.0671) 

Totalt 0.149 0.0313 0.0599 0.0587 

 (0.189) (0.0342) (0.498) (0.0627) 

     

Observationer 681 681 681 681 
Not: Tabellen visar hur utfallen skulle förändras för en ökning i publik på 1000 åskådare. 

Alla IV-skattningar är gjorda med de fixa effekterna. Regressionen är gjord med robusta 

standardfel som är redovisade i parenteserna. Ingen av skattningarna är signifikant en 10 

% nivån. Varje skattning i tabellen kommer från olika regressioner där den beroende 

variabeln varierar. 
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För index har effekten av en ökning blivit negativ för hemmalaget. Då publikmängden ökar 

kommer domaren döma mildare för hemmalaget medan domaren kommer döma hårdare mot 

bortalaget. Effekten har blivit större för bortalaget då den ökat från 0,0195 till 0,0985. Totalt 

dömer domaren hårdare när publikmängden ökar men effekten är mindre än vid OLS-

regressionerna. En stor skillnad mot OLS-regressionerna är att ingen skattning är signifikant 

på 10 % nivån vilket innebär att det inte går att förkasta nollhypotesen och statistiskt 

säkerställa att effekterna inte är noll. 

 

För att få känsla för den ekonomiska signifikansen av resultaten kan vi göra ett antal grova 

räkneövningar. Punkskattningen för avblåsningar för hemmalaget är -0,218 och den 

procentuella minskningen per 1000 åskådare blir: 

 

−0,218

11,85
∗ 100 ~ − 1,84% 

 

Där 11,85 är medelvärdet för avblåsningar till hemmalaget. För var 1000 åskådare som går på 

matchen får hemmalaget 1,84 % färre avblåsningar. Om ändpunkterna för konfidensintervallet 

används, -0,577 till 0,141, som motsvarar siffrorna: 

 

−0,577

11,85
∗ 100 ~ − 4,87% 

 

0,141

11,85
∗ 100 ~ 1,19% 

 

Konfidensintervallet sträcker sig alltså från en ökning på 1,19 % till en minskning på 4,87 % 

avblåsningar per 1000 åskådare som går på matcherna. Konfidensintervallet verkar alltså ligga 

nära en effekt på 0 vilket talar för att Priks (2013) har rätt i att domaren inte påverkas av 

publiken. För att styrka detta påstående har jag gjort samma beräkningar men för andra utfall. 

Punkskattningen för gula kort hemmalag ger en procentuell ökning på 1,77 % per 1000 

åskådare där konfidensintervallet sträcker sig från -5,72 % till 9,26 %. Punkskattningen ligger 

nära noll och noll ligger relativt centralt i konfidensintervallet. Punkskattningen för röda kort 

hemmalag ger en procentuell ökning på 2,85 % och ett konfidensintervall från -30,01 % till 

35,71 %.  Här är precisionen sämre och konfidensintervallet blir därför stort. Det delas ut i 

genomsnitt 1 rött kort var 14:e match till hemmalaget. Om den faktiska effekten ligger i den 
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övre gränsen i konfidensintervallet, alltså en ökning på 35,71 %. Det innebär då att hemma 

laget får ett rött kort var 10:e match istället för var 14: e. Sammantaget verkar det dock som att 

IV estimaten visar på relativt små och precisa nolleffekter.  

 

6.2.3. Känslighetstester 

 

För att hantera att instrumenten är svaga görs IV skattningar med LIML (limited information 

maximum likelihood). Det har visats att LIML reducerar biasen vid svaga instrument 

(Pischke, 2018). Resultaten av LIML skattningarna illustreras i tabell 7. 

 

Tabell 7: LIML skattning av publikstorlekens effekt på 

domarbeslut och skillnad mellan hemma och bortalag 

Beroende 

variabler 

Gula kort  Röda kort Avblåsningar  Index  

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

     

Hemma -0.120 0.00201 -0.545 -0.0709 

 (0.707) (0.0222) (0.751) (0.157) 

Borta 0.127 0.0295 0.354 0.110 

 (0.128) (0.0234) (0.458) (0.0724) 

Totalt 0.168 0.0314 0.0455 0.0610 

 (0.224) (0.0320) (0.521) (0.0628) 

     

Observationer 681 681 681 681 

Not: Tabellen visar hur utfallen skulle påverkas av en ökning i publikmängd på 

1000 åskådare. Alla LIML-skattningar är gjorda med de fixa effekterna. 

Regressionen är gjord med robusta standardfel som är redovisade i 

parenteserna. Ingen av skattningarna är signifikant en 10 % nivån. 

 

Intressant är att effekten för gula kort för hemmalaget har blivit negativ. Alltså när 

publikmängden ökar med 1000 åskådare kommer domaren döma mildare mot hemmalaget och 

hårdare mot bortalaget. För röda kort förblir skattningarna ungefär desamma som i IV-

skattningarna. Skattningen av hur många avblåsningar som hemmalaget får har blivit större, 

från -0,218 till -0,545. Tolkningen blir att en ökning på ungefär 2000 åskådare från den 

genomsnittliga publikmängden kommer göra att hemmalaget får en avblåsning mindre. För 

bortalaget är effekten fortfarande att domaren dömer hårdare när publikmängden ökar. En 

ökning i genomsnittlig publikmängd med 3000 åskådare gör att domaren kommer blåsa av 
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bortalaget en extra gång. Index-skattningarna har samma riktning som i IV-skattningarna men 

har blivit större. Överlag visar skattningarna att domaren dömer hårdare när publikmängden 

ökar. Dock är ingen av skattningarna signifikant på 10 % nivån. 

 

För att ytterligare testa hur känsliga punkestimaten i IV-regressionerna är undersöker jag i 

tabell 8 hur resultaten förändras när jag inkluderar matchfixa effekter istället för 

hemmalagsfixa effekter. Modellen kontrollerar för effekter från varje individuell match istället 

för att endast kontrollera för vilket lag som är hemmalag. Med matchfixa effekter behandlas 

till exempel matcherna MFF-SIR och MFF-ÖFK olika trots att det är samma hemmalag i båda 

matcherna.  

 

Tabell 8: IV med matchfixa effekter istället för hemmalagsfixa effekter 

Beroende 

variabler 

Gula kort  Röda kort  Avblåsningar  Index  

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

     

Hemma -0.351 -0.0892 -0.0547 -0.209 

 (0.358) (0.0861) (0.778) (0.195) 

Borta 0.00791 0.0210 0.123 0.0412 

 (0.279) (0.0466) (0.778) (0.138) 

Totalt -0.344 -0.0682 0.0678 -0.119 

 (0.470) (0.0911) (1.046) (0.158) 

Observationer 681 681 681 681 

Not: Tabellen visar hur utfallen skulle påverkas av en ökning i publikmängd på 

1000 åskådare. Alla skattningar är gjorde med de fixa effekterna. I denna tabell 

används dock matchfixa effekter istället för hemmalagsfixa effekter. Robusta 

standardfel är redovisade i parenteserna. Ingen av skattningarna är signifikanta 

på en 10 % nivå. 
 

Om man jämför tabell 8 med tabell 6 ser vi att skattningarna skiljer sig. Med matchfixa 

effekter har alla skattningar för hemmalaget blivit negativa vilket tyder på att domaren dömer 

mildare mot hemmalaget när publikmängden ökar. Trots att skattningarna blivit negativa för 

hemmalagen ligger skattningarna nära noll och har precisa standardfel vilket även speglas i att 

ingen av skattningarna är signifikanta. 
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6.3. Test av endast publikjämna matcher 

 

Garicano et al. (2005) menar att sammansättningen av publiken bör ha en påverkan på 

effekten av grupptryck. Om publiken är väldigt ojämnt fördelad kommer grupptrycket att ge 

fördel till det lag som har den större andelen av publiken på sin sida. Om publiksympatierna är 

jämnt fördelade borde grupptrycket från de två olika publikmassorna ta ut varandra och ingen 

effekt av grupptryck borde synas. För att testa det i denna studie gör jag en regression för de 

sex lag som ligger i toppen av publikligan. Dessa lag är AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö, 

Göteborg och Norrköping. På dessa matcher borde andelen av publiken vara mer jämnfördelad 

och effekten av grupptryck borde minska. Resultatet av skattningarna visas i tabell 9. 

 

Tabell 9: IV-skattningar med de sex lagen som har störst publik på sina matcher 

Beroende 

variabler 

Gula kort  Röda kort  Avblåsningar  Index  

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

     

Hemma 0.0678 -0.00220 0.327 0.0458 

 (0.0765) (0.0110) (0.236) (0.0363) 

Borta 0.0706 0.0117 0.206 0.0540 

 (0.0853) (0.0181) (0.206) (0.0429) 

Totalt 0.138 0.00953 0.533* 0.0673* 

 (0.128) (0.0220) (0.301) (0.0396) 

     

Observationer 258 258 258 258 

Not: Tabellen visar hur utfallen skulle påverkas av en ökning i publikmängd på 1000 

åskådare. Alla skattningar är gjorde med de fixa effekterna. Robusta standardfel är 

redovisade i parenteserna. (*) innebär en signifikans på 10 % nivå. 
 

Vi ser att skillnaden mellan lagen har blivit mindre jämfört med tabell 6. Det antyder att 

Garicano et al. har rätt i att när sammansättningen av publiken är mer jämn kommer domaren 

att vara mer opartisk. Dock verkar det som att domaren överlag dömer hårdare i dessa matcher 

när publikmängden ökar. Skattningarna för totala avblåsningar och index är signifikant på 10 

% nivå.  
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7. Diskussion & Avslutning 

 

Denna uppsats har undersökt effekten av grupptryck på domare. Uppsatsen skiljer sig mot de 

tidigare genom att den använder nya data från Allsvenskan säsongerna 2016–2018 och 

använder väder som instrument för publik i analys av domare. Väder som instrument har 

tidigare endast använts i analys av spelare (Priks, 2013). Uppsatsen bidrar till litteraturen om 

hur social miljö påverkar individuella beteenden, vilket är ett ämne där bra empiriska analyser 

är svåra att genomföra. 

 

Sammanfattningsvis visar OLS-skattningarna att domaren överlag dömer hårdare mot båda 

lagen då publikmängden ökar. Det antyder till och med att domaren dömer hårdare mot 

hemmalaget än mot bortalaget. Om dessa skattningar stämmer talar det emot att det skulle 

finnas en fördel av att spela på hemmaplan som tidigare studier funnit. IV-skattningarna ger 

ett resultat som stämmer mer överens med de korrelationer som dokumenterats i tidigare 

studier. Där domaren dömer mildare mot hemmalaget och hårdare mot bortalaget när 

publikmängden ökar. Det tyder på att hemmalaget får en fördel om det kommer fler 

hemmasupportrar på deras hemmamatcher. Dessa resultat är dock inte signifikanta.  

 

Då IV-regressionerna ger punkskattningar som är precisa och nära noll kan denna uppsats inte 

statiskt säkerställa att publikmängden påverkar domarens beteende på fotbollsplanen. Med ett 

sådant resultat går det att ställa sig frågan om det faktiskt finns någon effekt av grupptryck på 

domaren. Priks (2013) menar att det är spelarna och inte domaren som påverkas av 

grupptryck. Det går att föreställa sig att både spelarna och domaren påverkas av grupptryck 

och att det gör att effekterna tar ut varandra. Till exempel, spelarna i hemmalaget blir 

uppjagade av hemmapubliken vilket leder till att de spelar hårdare vilket i sin tur leder till fler 

avblåsningar mot hemmalaget. Om domaren påverkas av hemmapubliken och gör att hen 

dömer mildare mot hemmalaget kommer antalet avblåsningar mot hemmalaget att minska. En 

summering av dessa effekter gör då att effekten av grupptryck verkar vara obefintlig. Det leder 

till att hemmalaget får en fördel trots att det inte visas i det statistiska resultatet. Hemmalaget 

kommer kunna spela mer aggressivt utan att behöva riskera negativa konsekvenser. 

 

En annan förklaring kan vara att istället för att domaren ger med sig för publikens negativa 

grupptryck istället blir irriterad på publiken och börjar döma mot hemmalaget. Det skulle göra 
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att grupptrycket får en motverkande effekt. Effekten skulle bland annat kunna kanaliseras till 

domarna via spelarna. Att den ökade aggressiviteten leder till att spelarna klagar mer på 

domaren och då gör att domaren blir irriterad och dömer mot hemmalaget. Denna effekt skulle 

leda till att fördelen av att vara hemmalag minskar. 

 

Ytterligare en möjlig förklaring till att resultatet är svagt kan bero på att det framförallt är de 

organiserade supportrarna som påverkar domaren. De ”vanliga” supportrarna reagerar inte lika 

stark som de organiserade supportrarna, vilket Priks (2013) visar. I min uppsats har jag inte 

skilt på organiserade supportrar och ”vanliga” supportrar, vilket kan göra att det grupptryck 

som de organiserade supportrarna pressar domaren med inte fångas upp av regressionerna. Det 

har inte heller undersökts om det är först vid en viss publikmängd som grupptrycket blir 

tillräckligt påtagligt för att domarens beslutsfattande ska påverkas. Dessa två faktorer skulle 

vara intressanta att fortsätta studera. 

 

En annan intressant fråga är hur resultaten skulle påverkas om VAR infördes. Ett möjligt utfall 

är att domaren blir medveten om att hens beslut blir analyserade i realtid och kan få bekräftat 

om besluten är rätt eller fel. Eventuellt skulle domaren bli mer bekväm och få en högre 

resistans mot publikens grupptryck. Alternativt skulle domaren känna mer press att döma 

objektivt då hen vet att alla domsluten blir noggrant granskade. Det skulle kunna leda till att 

effekten av publikens grupptryck minskar. 

 

Uppsatsen har även testat hur domarens beteende påverkas av en jämnare fördelning av 

hemma- och bortalagssupportrar. Det testas genom att endast använda de lag som ligger i 

toppen av publikligan. Resultatet från regressionerna visar att det delas ut fler kort och fler 

avblåsningar i dessa matcher men att skillnaden mellan hemma- och bortalaget är mindre. Att 

domaren totalt dömer fler avblåsningar i dessa matcher när publikmängden ökar är signifikant 

på 10 % nivå. 

 

Att det sker fler avblåsningar i matcher med jämnare publiksammansättning kan bero på att 

det generellt är fler åskådare på dessa matcher. En större publik leder till en intensivare miljö. 

Spelarna spelar mer aggressivt då de triggas av publiken och domaren måste då döma hårdare 

för att inte tappa greppet om matchen. Ju fler som går på matchen desto intensivare blir miljön 

och effekten ökar. 
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Framtida forskning skulle kunna fokusera på att samla in mer data för att öka precisionen i 

skattningarna. Jag har ej haft möjlighet att addera fler säsonger då datainsamlingen var 

tidskrävande och tiden som jag hade på mig att skriva uppsatsen var begränsad. 
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