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Abstract
The theme for this analysis comes directly as an assignment from Svensk
Elitfotboll (SEF) with the purpose to analyze and compare violence crime
rate between high risk football matches and festivals. The reason for this is
that SEF has come to believe that football matches tend to be described as
more dangerous to the public than festivals and therefore giving the whole
experience of going to see football live a somewhat bad and most unfair
publicity.
Poisson regression is used to analyze which of the two events tend to affect
the amount of violence crimes in four different Swedish cities the most, the
cities being Stockholm, Göteborg, Malmö and Helsingborg. The data comes
from the Swedish police and contains reported number of violence crimes
from 2010 - 2015.
Our conclusion is that both high risk football matches and festivals tend to
make the violence crime rate go up compared to dates when neither of them
occurs. There is no significant difference in effect between the two events
which makes SEF’s assumptions correct.

Tack till Klas Eriksson från polisen som hjälpt oss och tillhandahållit de
data som vi behövt. Utan honom hade den här undersökningen inte varit
möjlig.
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Inledning

Fotboll anses vara den största sporten i världen när det kommer till antal
utövare och följare. Med en lång historia och tradition har den via olika
turneringar fått fans jorden runt att pendla mellan hopp och förtvivlan när de
följt sina lag i jakt efter triumf och segrar på fotbollsplanen.
Intresset för fotboll har medfört ett stort publikdeltagande vid matcherna
med positiva följder som en stämningshöjande atmosfär men också negativa
sådana som förekomst av våld. Våldet är något som uppmärksammats i
media och olika studier under de senaste åren. En studie som särskilt fått
spridning i ämnet har varit en utredning ledd av Björn Eriksson på uppdrag
av regeringen med titeln ”Mera glädje för pengarna” (SOU2013:19). Detta
arbete utreder säkerheten runtomkring fotbollen i de högsta divisionerna i
Sverige och avslutas med ett slutbetänkande innehållande ett 60-tal förslag
på hur man ska bekämpa våldsbrottsligheten kring fotboll (SOU 2013:19).
Denna utredning har figurerat i media, bland annat i Aftonbladets sportdel
(Laul, 2013).
Ett annat exempel är avhandlingen av Aage Radmann från Malmö Högskola
med titeln ”Huliganlandskapet – Medier, våld och maskuliniteter”
(Radmann 2013). Radmann undersöker hur den narrativa bilden av
huliganer och huliganism i Sverige skildras i media. Han kommer bland
annat fram till att forskning inom psykologin visar att några gemensamma
nämnare vid huliganism är våld, män samt alkohol och droger (Radmann,
2013, s.100). Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm publicerat en plan 2010
”En strategi mot fotbollsvåldet”, där förslag presenteras på hur klubbarna i
staden tillsammans med Svenska fotbollförbundet, politiker, polisen och
kollektivtrafiken kan samarbeta för att motverka våldet kring
fotbollsmatcher i Stockholmsområdet (Länsstyrelsen Stockholm, 2010).

1.1 Bakgrund
Med ett stort intresse för fotboll fick vi idén att kombinera detta med vår
uppsats. Sökandet efter ämne att behandla resulterade i kontakt med Svensk
elitfotboll. Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) är en intresseorganisation
för alla föreningar i de två högsta divisionerna i svensk fotboll, Allsvenskan
och Superettan. Deras arbete går ut på att stärka de ekonomiska
förutsättningarna och öka publikintresset för dessa divisioner. Som en del i
sitt arbete har de beställt och tagit del av en rapport gjord av United Minds
som behandlar och analyserar allmänhetens uppfattning och relation till
fotbollen i Sverige i dag. Exempel på resultat som presenterats i rapporten
är:
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2/3 av alla svenskar är intresserade av fotboll.
53 % har någon i sin närhet som regelbundet går på fotbollsmatcher.
28 % har negativa associationer till fotboll, som huliganer, våld och
bråk.
27 % av dagens publik säger att de ibland avstår från att gå på en
match på grund av slagsmål och bråk.
Huliganer och bråk upplevs finnas mer bland storstadspubliken, men
bilden av att fotbollsmatcher är våldsamma finns i hela Sverige.

I sitt arbete med att öka publikintresset för fotboll är en av utmaningarna att
handskas med problemet som rör bilden av fotbollsmatcher som potentiellt
farliga och våldsamma tillställningar. För att ha mer underlag att jobba med
har vi därför fått i direkt uppdrag av SEF som ämne för denna uppsats att
jämföra förekomsten av våldsbrott i samband med fotbollsmatcher
respektive festivaler i de kommuner där det förekommer så kallade
högriskmatcher.
Valet att jämföra fotboll med just festivaler beror på att de precis som
fotbollsmatcher drar stor publik men däremot enligt SEF inte har samma
problematiska rykte om att vara farliga. SEF har en önskan om att se
huruvida bilden av dessa två typer av evenemang återspeglar verkligheten.
Då uppfattningen av fotboll och festivaler skiljer sig vill vi undersöka om de
två typerna av evenemang har en signifikant effekt på antalet våldsbrott i de
utvalda kommunerna. På så sätt kan vi förhoppningsvis dra generella
slutsatser om det finns fog för de föreställningar och antaganden och ge SEF
en tydlig referens till sitt arbete om hur stort problemet är.

1.2 Syfte och frågeställning
Vi ämnar undersöka hur de två evenemangstyperna högriskfotbollsmatcher
och festivaler påverkar antalet våldsbrott i kommuner där det anordnas så
kallade högriskmatcher. Vi vill undersöka huruvida bilden som SEF har av
att fotboll anses farligare att besöka än festivaler återspeglar verkligheten.

1.3 Avgränsningar
Det bör understrykas att festivaler och högriskmatcher i fotboll är två olika
typer av evenemang som skiljer sig brett från varandra. Det är rimligt att
anta att de lockar olika typer av publik och i högriskmatcher i fotboll finns
det till skillnad från festivaler en starkare upplevd vi och dom-känsla.
Dessutom skiljer sig festivalerna och fotbollsmatcherna i sig från varandra.
Det är rimligt att anta att Way Out West drar en annan publik än
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Summerburst samtidigt som ett Stockholmsderby på många sätt skiljer sig
från en match mellan Göteborg och Helsingborg.
Kanske är det också så att kulturskillnader inom fotbolls- och
festivalkulturen påverkar anmälningsbenägenheten? Då specifik forskning
saknas för dessa frågor skulle dessa resonemang bli spekulativa. Vår
statistiska analys stannar därför vid att konstatera hur antalet våldsbrott
skiljer sig åt efter att respektive evenemang anordnats i en kommun. Frågor
kring vem våldet drabbar, hur allvarliga brotten i fråga är, hur det
uppkommer och huruvida det innebär en ökad risk för en genomsnittlig
besökare att befinna sig vid dessa evenemang lämnas obesvarade.
Frågeställning:
 Hur påverkas förväntade antalet anmälda våldsbrott i valda
kommuner de dagar då fotbollsmatcher respektive festivaler äger
rum?

2

Data

Det datamaterial som analyseras har skickats från Polisen där information
om aktuella anmälda brott beställts i de kommuner som omfattas. Dessa
skickades i omgångar i Excelfiler via mail. Det totala antalet datum uppgår
till 319 och är fördelade på fotbollsmatcher, festivaler och evenemangslösa
datum i kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Datumen för fotbollsmatcher är för alla fotbollsmatcher 2010–2015 som
spelats i Allsvenskan mellan lagen AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, IFK
Göteborg, Malmö FF och Helsingborgs IF. Undantaget är att datumen för
AIK:s matcher observerats endast när de spelar på bortaplan. Det beror på
att hemmamatcherna spelas i Solna kommun som inte kommer att
undersökas eftersom att det där inte finns någon tillräckligt stor festival som
ägt rum samtliga år mellan 2010 och 2015. SEF har regler som gäller för
vilka matcher som klassificeras som högriskmatcher där det kan spela roll
för klassificeringen vilken sportslig tyngd matchen har. Gemensamt är dock
att alla matcher som spelas dessa lag emellan räknas som högriskmatcher.
De festivaler som tagits med är:
 Stockholm: Stockholm Pride – 2010 – 2011, Summerburst – 2012 –
2015
 Göteborg: Way Out West – 2010 – 2015, – Summerburst 2012 –
2015
 Malmö: Malmöfestivalen – 2010 – 2015
 Helsingborg: Helsingborgsfestivalen – 2010 – 2015
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Dessa festivaler har valts utifrån att de äger rum i samma kommuner som de
lag som i fotboll spelar så kallade högriskmatcher. De har också valts på så
sätt att det finns data från alla kommuner från alla år.
De evenemangslösa datumen har valts ut slumpmässigt för att fördelas så
jämnt som möjligt över de fyra kommunerna, veckodagar, år och årstider
men utan att krocka med datum då högriskmatcher och/eller festival äger
rum.
Innehållet i Excelfilerna är uppdelat efter kolumner som innehåller
information om kommun, evenemang, datum, brottstyp, brottskategori och
specifikt angivna brottsplatser genom gatunamn. Data är fördelat per rad för
brottstyp och i kolumner efter adress, brottsgrupp och datum. Arbetet med
att hantera datamaterialet har huvudsakligen legat i att välja ut de brott som
ingår i kategorin våldsbrott och koda varje datum efter vilka förklarande
variabler de motsvarar (se avsnitt 2.1).
Enligt polisens definition så är de brottskategorier som tagits med och ingår
i gruppen våldsbrottslighet enligt data vi tagit del av följande:
 Misshandel utomhus
 Misshandel inomhus
 Grov misshandel
 Olaga hot mot privatperson
 Olaga hot mot tjänsteman
 Olaga hot mot grupp
 Försök till rån
 Rån med skjutvapen
 Rån utan skjutvapen
 Försök till våldtäkt
 Våldtäkt
 Grov våldtäkt
 Försök till mord
 Mord
Nedan följer ett exempel på hur dessa Excelfiler sett ut:
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Figur 1. Excelfiler

2.1 Variabler
Data som har analyserats för undersökningen har givit oss två typer av
variabler. En beroende variabel som utgörs av antalet anmälda våldsbrott
observerade per dygn och kommun. Den andra typen är våra förklarande
variabler som alla är dummyvariabler.
De förklarande variabler som används i arbetet är:
Fotboll: De datum då högriskmatcher ägt rum i kommunerna i fråga. I detta
arbete kommer fotbollsmatcher att refereras till som ”fotboll”. Med termen
”fotboll” avses hädanefter alltid endast sådana som definieras som
högriskmatcher.
Festival: De datum då festivaler ägt rum i kommunerna i fråga.
Evenemangslösa datum: De datum då varken fotbollsmatch eller festival ägt
rum.
Tabell 1. Fördelning över typ av evenemang

Evenemang
Fotbollsmatcher
Festivaler
Evenemangslösa
datum
Total

Antal datum
103
113
103
319

Veckodagar: Fördelningen från måndag till söndag för att se om exempelvis
veckoslut och helger tenderar att sticka ut.
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Tabell 2. Fördelning över veckodagar

Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Total

Antal datum
52
32
39
49
51
44
267

Årstider: Både fotbollsmatcher och festivaler har alla ägt rum under vår,
sommar och höst. Vår definieras som mars, april och maj. Sommar som
juni, juli och augusti. Höst som september, oktober och november.
Tabell 3. Fördelning över årstider

Årstid
Vår
Sommar
Höst
Total

Antal datum
74
178
67
319

År: Åren 2010-2015 är det tidsintervall som undersöks eftersom
utformningen av allsvenskan är den samma dessa år.
Tabell 4. Fördelning över år

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Antal datum
52
54
51
51
49
61
319

Kommuner: De fyra kommunerna; Stockholm, Göteborg, Malmö och
Helsingborg.
Tabell 5. Fördelning över kommuner

Kommun
Stockholm
Göteborg
Malmö
Helsingborg
Total

Antal datum
76
75
98
70
319
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Kodningen som använts har gått till så att varje förklarande variabel
tilldelats värdet 1 om det aktuella datumet har egenskapen och 0 om det inte
har egenskapen.
När data presenteras i form av regressionsanalys kommer en av variablernas
koefficienter inom varje grupp inte att synas. Den utgör då referensvärdet
vilket övriga koefficienter jämförs med. Med grupp avses variablerna typ av
evenemang, årstid, år, veckodag och kommun.

3 Metod
3.1 GLM
GLM står för Generaliserad linjär modell och skapades för att möjliggöra
användningen av regressionsmodeller för univariat responsdata som följer
en fördelning som tillhör exponentialfamiljen. Denna familj inkluderar
normal-, binomial-, Poisson-, geometrisk-, negativ binomial-, exponential-,
gamma- och invers normalfördelning.
När man har 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 för beroende värden ges GLM av;

g(𝜇𝑖 ) = 𝑥′𝑖 𝛽
𝐸(𝑦𝑖 ) = 𝜇𝑖
Här är 𝑥𝑖 en vektor av förklarande variabler för observation i och 𝛽 är en
vektor av parametrar. Varje GLM har tre komponenter:
 Beroende variabelfördelning
 Linjär prediktion
 Länkfunktion som förenar den linjära prediktionen med väntevärdet
av den beroende variabeln. (Myers et al, 2002, s.4-5)

3.2 Poissonregression och MLE
Poissonregression
Poissonregression är en form av regressionsanalys som används till att göra
modeller för räknedata. Den beroende variabeln Y antas följa en
Poissonfördelning. Om antal förekomster av en händelse betecknas med Y
så ges sannolikhetsfunktionen av:
𝑓(𝑦) =

𝜇𝑦 𝑒 − 𝜇
𝑦!

, 𝑦 = 0, 1, 2, …
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där µ är symbol för förväntat antalet händelser. Effekten av förklarande
variabler på responsvariabeln Y beskrivs av parametern µ. (Dobson, 1990, s.
151).
Modellen och antagandena som beskriver Poissonregression är följande: de
beroende variablerna 𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑛 i regressionsstrukturen följer
Poissonfördelningen med 𝐸(𝑌𝑖 ) = 𝜇𝑖 och 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖 ) = 𝜇𝑖 , variansen och
medelvärdet är alltså lika stora. (Myers et al 2002 s. 131)
GLM

för

Poissonregressionen

är:

′

𝐸(𝑌𝑖 ) = 𝜇𝑖 = 𝑒 𝑥𝑖 𝛽 ; 𝑌𝑖 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (𝜇𝑖 )
Länkfunktionen är log 𝜇𝑖 vilket ger:
log 𝜇𝑖 = 𝑥𝑖′ 𝛽
(Dobson, 1990, s. 152)
Maximum likelihood estimate
Maximum likelihood estimate (MLE) av en parameter är det parametervärde
för vilket likelihoodfunktionen antar sitt högsta värde för observerad data
(Agresti 2007 s.6).
Tolkning av koefficienterna
För att tolka koefficienterna beräknas 𝑒 𝛽𝑖 − 1 vilket ger den procentuella
förändringen av förväntat anmälda våldsbrott då variabeln har kodningen 1
jämfört med referensvärdet.

3.3 Overdispersion
Overdispersion innebär att variansen är högre än medelvärdet. I en
Poissonfördelning är medelvärdet och variansen identisk. Viss
overdispersion är dock att förvänta vid Poissonregression. (Agresti, 2007,
s.80-81) Vid en allt för hög overdispersion är materialet inte att betrakta
som Poissonfördelat och den formen av regression är då inte lämplig.
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3.4 KvasiPoissonregression och Kvasilikelihood
KvasiPoissonregression
I en Poissonregression är overdispersionen satt till 1; det vill säga den
existerar inte. Om Var(Y) inte antas vara µ, så kan kvoten Var(Y)/µ skattas. I
våra data blir kvoten genomgående större än 1. Resultatet blir att en
överdriven säkerhet finns i skattningarna där standardavvikelserna
underskattas vilket får till följd att signifikansen överskattas.
Kvasilikelihood
GLM specificerar sannolikhetsfördelningen för Y och ger en formel för hur
medelvärdet E(Y) = µ beror på de förklarande variablerna. Detta görs
genom att använda en länkfunktion för att sammanföra medelvärdet till en
linjär prediktor. Poissonfördelning utgår ifrån att Var(Y) = µ. Till skillnad
från MLE som tar hänsyn till sannolikhetsfördelning från
exponentialfamiljen, undersöker kvasilikelihood enbart relationen mellan µ
och Var(Y) och inte vilken typ av sannolikhetsfördelning det handlar om.
Detta gör att det genom kvasi likelihood blir möjligt att kringgå problem
som overdispersion. (Agresti 2007 s. 280).
Kvasilikelihooden är egentligen den logaritmerade kvasilikelihooden för µ
av data y. Den här kan ses som approximation av loglikelihooden där
variansen tillåts variera friare.

3.5 Validering
Genom att använda så kallade Pearson residualer undersöker vi om de
modellantagandena är uppfyllda. Pearson residualer är definierade som:
𝑒𝑖 =

𝑦𝑖 − 𝜇̂ 𝑖
̂ 𝑦𝑖
√𝑉𝑎𝑟

I Poissonregression är Pearsonresidualerna för observation i:
𝑦𝑖 − 𝜇̂ 𝑖
𝑒𝑖 =
√𝜇̂ 𝑖
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För att validera modellerna kommer följande antaganden att undersöka


Normalfördelning
För att beskriva variationen av olika företeelser används ofta
normalfördelningen. Vid Poissonfördelning är standardavvikelsen
för data √𝜇𝑖 vilket innebär att variansen ökar ju högre 𝜇𝑖 är.
Pearsonresiduealerna varierar kring noll och följer approximativt en
normalfördelning när 𝜇𝑖 antar högt värde. När modellen är pålitlig är
dessa residualer mindre varierande än hos en vanlig standardiserad
(Agresti 2007 s.87).



Multikollinearitet
Enkelt utryckt är multikollinearitet när två eller fler av de
förklarande variablerna i en regressionsmodell är korrelerade med
varandra i hög utsträckning. Problemet när det sker är att effekten de
förklarande variablerna har på den beroende variabeln inte kan hållas
isär.
För att mäta multikollinearitet kan VIF-värden användas. Dessa
mäter hur mycket variansen av en estimerad regressionskoefficient
ökar om de förklarande variablerna är korrelerade. Följande
definitioner för VIF-test gäller:
- Om alla VIF är 1 betyder det att det inte är någon
multikollinearitet.
- Om vissa VIF är större än 1 så är de förklarande variablerna
korrelerade.
- Är VIF mellan 5-10 så är regressionskoefficienten inte väl
definierad.



Heteroskedasticitet
Heteroskedasticitet innebär att variansen hos feltermerna ej är
konstant. Det innebär att om värdet på en förklarande variabel x ökar
så minskar eller ökar variansen i en beroende variabel y. Skattningen
av standardavvikelsen kan inte längre antas vara densamma som den
faktiska standardavvikelsen. Det är inte heller känt om hur mycket
eller åt vilket håll den skattade standardavvikelsen visar fel. Vid test
som falskt antar konstant varians riskerar därför vilken slutsats som
än dras av konventionella test att vara missvisande. (Gujarati 2008
s.374-375). Två plottar används för att upptäcka icke konstant
varians. I den ena plottas residualerna på y-axeln mot skattade
värden på x-axeln. I en optimal plot är residualerna jämnt fördelade i
en rektangulär form med horisontella gränser. För att upptäcka
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heteroskedasticitet letas efter ett mönster i plotten, t.ex. att
spridningen av residualer ökar i takt med de förväntade värdena.
I den andra plotten plottas roten av absolutvärdena av de
standardiserade residualerna på y-axeln mot de skattade värdena.
Precis som tidigare ska det här inte finnas något tydligt mönster.
(Gujarati 2008).

3.6 t-test
För att testa om effekten av en högriskmatch är skild från en festival
kommer följande formel för beräkning av t-test att användas;
𝛽̂1 − 𝛽̂2

𝑡(𝑜𝑏𝑠) =

̂ (𝛽̂1 − 𝛽̂2 )
√(𝑉𝑎𝑟
där
̂ (𝛽̂1 , 𝛽̂2 )
̂ (𝛽̂1 − 𝛽̂2 ) = 𝑉𝑎𝑟
̂ (𝛽̂1 ) + 𝑉𝑎𝑟
̂ (𝛽̂2 ) − 2𝐶𝑜𝑣
𝑉𝑎𝑟
Om testet ger ett p-värde under 5 % kan en skillnad mellan koefficienterna
𝛽̂1 och 𝛽̂2 säkerställas.

4 Analys
Efter att ha provat att inkludera och exkludera olika variabler i modellen
konstaterades att följande variabler är relevanta: typ av evenemang,
veckodag, årstid och kommun. De undersökta koefficienterna påverkas
knappt ens på marginalen av att ha med år som förklarande variabel.
I våra data överstigs medelvärdet konsekvent av variansen. Eftersom R
felaktigt utgår från att variansen är lika med medelvärdet vid
Poissonregression medför det lägre standardavvikelser och högre
signifikans. Säkerheten i modellerna riskerar därför att överskattas.
Eftersom samma problem inte finns vid kvasiPoissonregression kommer det
att användas.
Initialt anpassas en generell modell där kommun finns som förklarande
variabel. Därefter presenteras modeller med en specifik regression för
respektive kommun.
Alla tabeller och figurer är skapade i programmet R.
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Tabell 6. Regression över antalet anmälda våldsbrott

Variabel
Intercept
Fotboll
Festival
Stockholm
Göteborg
Malmö
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vår
Sommar

Koefficient
1.65562
0.45257
0.40134
1.83089
1.08907
0.80257
-0.47662
-0.41840
-0.46079
-0.40520
-0.31568
0.08617
0.01505
0.05527

Medelfel
0.11687
0.06494
0.07405
0.09469
0.10048
0.10136
0.07567
0.10348
0.09465
0.08908
0.08396
0.07781
0.07242
0.07158

t-värde
14.166
6.969
5.420
19.337
10.839
7.918
-6.298
-4.043
-4.868
-4.549
-3.760
1.107
0.208
0.772

Pr(>|t|)
< 2e-16
1.98e-11
1.21e-07
<2.e-16
<2.e-16
4.52e-14
1.05e-09
6.69e-05
1.81e-06
7.80e-06
0.000204
0.268977
0.835469

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

0.440668

Antalet anmälda våldsbrott förväntas öka med 57 % vid fotbollsmatcher och
festivaler och 49 % vid festival. Båda ökningarna är signifikanta.
P-värdet av t-testet är 50 %. Ingen skillnad kan påvisas mellan fotboll och
festival.

Figur 2 Normalfördelningsplot

Residualerna är approximativt normalfördelade.
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Figur 1 Residualer mot skattade värden.

Figur 2 Roten ur standardiserade residualer mot skattade värden.

Figur 3 och 4 antyder en svag ökning av spridningen av residualer i takt
med att de skattade värdena ökar, men inte tillräckligt för att orsaka oro för
heteroskedasticitet.
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Stockholm
Tabell 7. Regression över antalet anmälda våldsbrott för Stockholm

Variabel
Intercept
Fotboll
Festival
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vår
Sommar

Koefficient
3.52992
0.51103
0.49017
-0.53698
-0.40063
-0.50820
-0.36816
-0.29046
-0.03623
-0.02500
-0.04935

Medelfel
0.11959
0.10141
0.11997
0.11230
0.17017
0.15253
0.16462
0.13239
0.11971
0.11154
0.11126

t-värde
25.516
5.039
4.086
-4.782
-2.354
-3.332
-2.236
-2.194
-0.303
-0.224
-0.444

Pr(>|t|)
<2e-16
3.98e-06
0.000123
1.04e-0.5
0.021589
0.001427
0.028764
0.031815
0.763134
0.823379
0.658838

***
***
***
***
*
**
*
*

Antalet våldsbrott förväntas öka med 67 % då fotboll spelas och 63 % när
festival äger rum. Båda ökningarna är signifikanta. Antalet våldsbrott
förväntas öka vid både fotbollsmatcher och festivaler.
P-värdet från t-testet är 87 % och visar att ingen skillnad mellan fotboll och
festival kan fastslås.

Figur 5 Normalfördelningsplot för Stockholm

Huruvida residualerna är approximativt normalfördelat eller inte kan
diskuteras. Vi återkommer till detta i avsnitt 4.2.
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Figur 6 Residualer mot skattade värden för Stockholm

Figur 7 Roten ur standardiserade residualer mot skattade värden.för Stockholm

Ingen av residualplottarna i Figur 6 och 7 tyder på något tydligt mönster.
Alla VIF-värden ligger mellan 1 och 5.
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Göteborg
Tabell 8. Regression över antalet anmälda våldsbrott för Göteborg

Variabel
Intercept
Fotboll
Festival
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vår
Sommar

Koefficient
2.798197
0.296874
-0.163453
-0.453430
-0.244040
-0.436104
-0.105345
-0.003641
0.225568
-0.157101
0.227157

Medelfel
0.203620
0.170374
0.163557
0.174241
0.255295
0.250102
0.221779
0.249019
0.241812
0.182422
0.152909

t-värde
13.742
1.742
-0.999
-2.602
-0.956
-1.744
-0.475
-0.015
0.933
-0.861
1.486

Pr(>|t|)
< 2e-16
0.0862
0.3214
0.0115
0.3427
0.0860
0.6364
0.9884
0.3544
0.3923
0.1423

***

*

I Göteborg föreslås en ökning av 35 % vid fotboll och en minskning med
15 % vid festival. Ingen av koefficienterna är signifikanta.
T-testet ger p-värdet 4,9 % och visar att en säkerställd skillnad mellan
fotboll och festival finns. Det anmäls fler våldsbrott då fotboll spelas än när
en festival äger rum i Göteborg.

Figur 8 Normalfördelningsplot för Göteborg

Figur 8 tyder på att residualerna är approximativt normalfördelat.
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Figur 9 Residualer mot skattade värden för Göteborg

Figur 10 Roten ur standardiserade residualer mot skattade värden.för Göteborg

Residualerna i Figur 9 och 10 har en i stort jämn spridning. En minskning
går att utläsa i spridning mellan 2,8 och 2,4 på x-axeln i Figur 9 men linjen
utgörs av endast ett fåtal observationer där helheten är en jämn spridning.
Figur 10 har dessutom en jämns spridning. Konstant varians kan antas.
Alla VIF-värden ligger mellan 1 och 5.
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Malmö
Tabell 9. Regression över antalet anmälda våldsbrott för Malmö

Variabel
Intercept
Fotboll
Festival
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vår
Sommar

Koefficient
2.22622
0.46426
0.66504
-0.22246
-0.40208
-0.35571
-0.40632
-0.39831
0.56571
0.13539
-0.01907

Medelfel
0.17162
0.14296
0.15846
0.15400
0.17699
0.16951
0.16061
0.15254
0.13897
0.16116
0.17385

t-värde
12.972
3.247
4.197
-1.445
-2.272
-2.098
-2.530
-2.611
4.071
0.840
-0.110

Pr(>|t|)
< 2e-16
0.001655
6.5e-05
0.152179
0.025566
0.038761
0.013212
0.010629
0.000103
0.403180
0.912887

***
**
***
*
*
*
*
***

Antalet våldsbrott förväntas öka med 59 % när fotboll spelas och 94 % när
festival spelas. Båda ökningarna är signifikanta.
T-testet visar att p-värdet är 28 %. Ingen skillnad mellan fotboll och festival
kan fastslås.

Figur 11 Normalfördelningsplot för Malmö

Residualerna är approximativt normalfördelade.
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Figur 12 Residualer mot skattade värdenför Malmö

Figur 13 Roten ur standardiserade residualer mot skattade värden.för Malmö

En svag ökning av spridning går att tyda längs x-axeln i Figur 12. Däremot
finns de allra flesta residualerna samlade mellan 2 och -2 på y-axeln och
spridningen återgår dessutom längst ut på x-axeln. Dessutom är Figur 13
mycket jämn. Antagandet om konstant varians kan ej förkastas.
Alla VIF-värden ligger mellan 1 och 5.
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Helsingborg
Tabell 10. Regression över antalet anmälda våldsbrott för Helsingborg

Variabel
Intercept
Fotboll
Festival
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Vår
Sommar

Koefficient
1.37295
0.88909
0.76465
-1.16157
-0.79097
-0.77133
-0.87518
-0.24386
0.01191
0.42094
0.25506

Medelfel
0.23881
0.19516
0.22956
0.28677
0.30783
0.24560
0.23740
0.27871
0.24875
0.21825
0.21773

t-värde
5.749
4.556
3.331
-4.051
-2.570
-3.141
-3.686
-0.875
0.048
1.929
1.171

Pr(>|t|)
3.36e-07
2.67e-05
0.001497
0.000151
0.012731
0.002634
0.000496
0.385145
0.961968
0.058582
0.246112

***
***
**
***
*
**
***

En ökning på 143 % förelås vid fotboll och 115 % vid festival. Båda
ökningarna är signifikanta. T-testet ger p-värdet 59 %. Ingen skillnad mellan
festival och fotboll kan påvisas.

Figur 14 Normalfördelningsplot för Helsingborg

Residualerna är approximativt normalfördelade.
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Figur 15 Residualer mot skattade värden för Helsingborg

Figur 16 Roten ur standardiserade residualer mot skattade värden för Helsingborg

Inget tillräckligt starkt mönster finns för att orsaka tveksamhet i någon av
Figur 15 eller 16.
Alla VIF-värden ligger mellan 1 och 5.
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4.1 Sammanfattning av resultat
Det finns en signifikant ökning av anmälda våldsbrott vid både
fotbollsmatcher och festivaler i de fyra kommunerna sammantaget, samt i
Stockholm, Malmö och Helsingborg. Här finns ingen säkerställd skillnad
mellan antalet våldsbrott vid fotboll och festival.
I de fyra kommunerna sammantaget och i Stockholm föreslås små skillnader
med en ökning av 4 respektive 7 procentenheter vid fotboll. Motsvarande
siffra är 28 procentenheter för Helsingborg. I Malmö antyds festivaler ligga
högre än fotbollsmatcher, med en ökning på 35 procentenheter.
I Göteborg finns ingen signifikant skillnad för varken fotbollsmatcher eller
festivaler när de jämförs med evenemangslösa datum. Däremot finns en
säkerställd skillnad mellan fotboll och festival, där ökningen av 53 % vid
fotboll är säkerställd.

4.2 Kommentarer kring normalfördelning
Tveksamhet kring normalfördelningsantagandet finns i Stockholm. Att det
inte är perfekt normalfördelat konstateras lätt, men kring hur mycket
residualerna får avvika från linjen för att residualerna ska kunna kallas
approximativt normalfördelade råder ingen tydlig gräns.
Oavsett om residualerna kan kallas approximativt normalfördelat eller inte
är parametriska test inte vidare känsliga för avvikanden från
normalfördelningen så länge residualerna inte är ytterst långt ifrån
normalfördelat (http://www.biostathandbook.com/normality.html). Ickeuppfyllanden av normalfördelningsantagandet har små effekter på två-sidiga
test och F-test så länge antalet frihetsgrader för residualvariansen inte är
alltför liten (Glass et al 1972 s. 246). Samtidigt finns en påverkan på testets
styrka men som avtar när antalet observationer ökar. Dessutom antas
jämförelse av medelvärden ha än mindre påverkan på t-testet än ett test för
ett enskilt medelvärde (Glass et al 1972 s.265).
På grund av följande anledningar finns därför ingen anledning att anta att
det aktuella fallet av avvikelser från normalfördelning skulle orsaka några
större problem:



Så många som 76 observationer finns från Stockholm.
Residualavvikelsen har 65 frihetsgrader.
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Det tvåsidiga testet som undersökt om betakoefficienterna för fotboll
och festival är skilda från koefficienten för evenemangslösa datum
är båda tre-stjärnigt signifikanta.
Knappt någon skillnad mellan koefficienterna för fotboll och festival
finns. Det är orimligt att anta att det ensidiga t-testet skulle
misslyckats med att säkerställa en skillnad häremellan på grund av
avvikelser från normalfördelningen när mycket större skillnader
mellan koefficienterna finns i Malmö och Helsingborg, som båda är
normalfördelade men där t-testet ändå inte lyckats säkerställa en
skillnad.

5 Slutsats
Antalet våldsbrott ökar generellt i en kommun när en högriskmatch i fotboll
eller en festival anordnas. Ökningarna är säkerställda. Det finns ingen
säkerställd skillnad i antal anmälda våldsbrott mellan fotbollsevenemang
och festivalevenemang.
Givet att SEF har rätt i sin bedömning att högriskmatcher i fotboll har rykte
om sig att vara farligare att besöka än festivaler är slutsatsen av den här
rapporten att ryktet är felaktigt. Vi kan inte påvisa att högriskmatcher i
fotboll skulle öka antalet våldsbrott mer än festivaler.

6 Diskussion
Användandet av kvasiPoisson som regressionsmetod medför en viss
osäkerhet då mängden forskning på området inte är särskilt omfattande
jämfört med mer etablerade områden inom statistik. Även tillgången till
litteratur i ämnet är högst begränsad. Däremot är resultaten i rapporten
tydliga. Ökningen av våldsbrott vid evenemang väl dokumenterad och
likaså är den uteblivna skillnaden i jämförelsen mellan fotbollsmatcher och
festival. Tydligheten i resultatet väger upp för att rapporten rör sig i ett
relativt outforskat forskningsområde.
Vid tolkning av resultatet måste läsaren ta i beaktande att det är just
högriskmatcher som undersökts i fotboll. Om data hade utgått från ett
tvärsnitt av fotbollsmatcher som spelas i högsta divisionen i fotboll hade
resultatet med största sannolikhet visat på lägre antal anmälda våldsbrott.
Att Göteborg skiljer ut sig från mängden får blott en svag påverkan på den
generella slutsatsen då övriga data är samstämmig i att ökningen som sker
för både festival och fotboll är säkerställd. Eftersom uppsatsen är begränsad
till att samla in, behandla och redovisa data riskerar en diskussion kring
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ämnet att överskrida tidigare satta avgränsningar. Ingen vidare diskussion
kring varför anmälda våldsbrott skiljer sig åt just här kommer därför att
föras.
Försiktighet bör tas i beaktande för att dra allt för starka slutsatser av
skillnader mellan de jämförda kommunerna. Olika festivaler och
fotbollsmatcher har här förenklat behandlats som en enkel dummyvariabel
där det endera är fotbollsmatch, festival eller inget evenemang alls. Som
tidigare nämnts är det rimligt att anta att Way Out West i Göteborg drar en
annan publik än Summerburst i Stockholm, precis som ett Stockolmsderby i
fotboll på många sätt skiljer sig från en match mellan Helsingborg och AIK
där bortalaget har 60 mil att resa genom Sverige.

7 Vidare forskning
Den största frågan den här rapporten lämnar efter sig är hur det kommer sig
att data från Göteborg skiljer ut sig från mängden. Arbetar polisen
annorlunda? Skiljer sig anmälningsbenägenheten åt?
För att försöka säkerställa antydda skillnader mellan fotbollsmatcher och
festivaler föreslås att titta längre bak i tiden för att på så sätt öka antalet
observationer.
Något annat som skulle kunna undersökas närmre är hur våldsbrottsligheten
skiljer sig åt mellan festivaler och fotbollsmatcher. Skiljer sig grovheten i
våldet åt mellan evenemangstyperna? Skiljer sig fördelningen av brott mot
privatperson respektive ordningsmakten åt?
Vidare kan den kompletteras med samspelsundersökningar mellan olika
variabler. Är det så att påverkan på den anmälda våldsbrottsligheten skiljer
sig åt mellan vilka dagar ett evenemang äger rum?
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