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Sammanfattning 

 

Vårt arbete handlar om hur fotbollshuliganism, dvs. våldsamheter som uppstår i samband med 

fotbollen, förebyggs av polisen. Syftet med rapporten är att berika vår kunskap om vilka 

problem som vi kommer att stöta på då vi deltar i en kommendering som har till uppgift att 

bevaka en fotbollsmatch samt hur polisen jobbar vid dessa sammanhang och vilka de har att 

göra med. Vi har begränsat oss till 4 stycken frågeställningar som handlar om hur polisen 

förbereder sig under de olika faserna av en match, vilka lagstöd som används och vilka som 

de anser saknas för att arbetet skulle kunna bli ännu effektivare. Vi har även ställt frågor hur 

samarbetet fungerar vid internationella sammanhang och för att vet vilka det är som står för 

dessa problem har vi valt att ta reda på vilka som tillhör kategorin risksupportrar och hur 

dessa går tillväga. 

 

För att få en omfattande bild av ämnet har vi använt oss av både litteratur samt personer från 

supporterpolisen i Stockholm och Göteborg som är väl insatta i ämnet.  

 

Vi har kommit fram till att ämnet fotbollshuliganism på intet sätt är något nytt fenomen, detta 

har funnits i många årtionden. Vad som dock är relativt nytt är deras tillvägagångssätt. Förr i 

tiden uppstod relativt spontana slagsmål och skadegörelser i samband med matcher, men på 

senare år har dessa grupper blivit mer och mer välorganiserade vilket har fått den effekten att 

det hela tiden ställs högre krav på polisens arbete. Detta innebär att ett välfungerande 

samarbete med andra aktörer i samband med arrangemangen är ett måste. En fungerande 

underrättelseverksamhet för att kunna kartlägga dessa personer och att eventuella 

konfrontationer mellan de olika grupperna ska kunna upptäckas eller förhindras är också 

viktigt. 

 

De lagstöd som polisen har att tillgå vid dessa sammanhang är bra om de används på rätt sätt. 

Det finns dock önskemål om att förändra eller stifta nya lagar som skulle kunna effektivisera 

polisens arbete.  

 

Man skulle kortfattat kunna säga att samarbetet med de utländska kollegorna (inom detta 

ämne) fungerar väl, däremot är taktik och metoder som används utomlands inte möjliga att 

tillämpa i Sverige på grund av att lagstiftningen skiljer sig. 
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1 Huvuddel 

 

1.1 Inledning 

Att det finns fotbollshuliganer i vårat samhälle är inget nytt, dessa har funnits i flera 

årtionden. Vad som däremot är nytt är deras tillvägagångssätt. För cirka 10 år sedan och 

dessförinnan uppstod impulsiva incidenter men på senare år har dessa impulsiva händelser lett 

till mer välplanerade sammandrabbningar mellan de olika grupperna. Detta har i sin tur lett 

till att polisen måste ägna ännu mera tid i det förberedande stadiet inför matcher, speciellt vid 

högriskmatcher. I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av 

rapportämne samt syftet med uppsatsen och frågeställningar. 

 

1.2 Bakgrund 

Många ställde sig nog frågan om fotbollsvåldet skulle trappas upp efter händelsen som ägde 

rum vid Högalidsparken i Stockholm 27 juli 2002, det var nämligen då de fotbollsrelaterade 

bråken fick sitt första dödsfall. En av IFK Göteborgs anhängare, Tony Deogan, avled i 

samband med en huligansammandrabbning mellan AIK - och IFK Göteborgs anhängare. 

Östen Gustafsson, supporterpolis i Göteborg, anser att denna händelse varken är kulmen eller 

början till en otäckare våldstrend i samband med fotbollen men han hoppas att dödsfallet kan 

fungera som en väckarklocka för de som slåss. Inte heller Emil Juhlin, supporterpolis i 

Stockholm, anser att våldet har ökat, nivån är forfarande densamma idag men möjligtvis att 

det avtog en aning efter händelsen troligtvis mest på grund av den intensiva utredning som 

inleddes i samband med dödsfallet vilket innebar att många kända våldsverkare inom dessa 

kretsar bevakades och hördes intensivt. Det är därför intressant att få kännedom i hur polisen 

arbetar för att förhindra att en ny sådan händelse inträffar. 

 

Inte sällan när det har uppstått sammanstötningar i samband med en fotbollsmatch kan man i 

massmedia läsa att t.ex. AIK:s supportrar drabbade samman med Göteborgs supportrar eller 

att Black Army slogs mot Änglarna (se bilaga 1), vilket för läsaren får den innebörden att alla 

supportrar slåss mot andra lags supportar. Så är dock inte fallet. Vanligtvis är det inte 

medlemmar ur de officiella supporterklubbarna som skapar problem och ställer till med bråk. 

Även om det många gånger framstår som om det är många supportrar som ingår vid 

sammandrabbningar så handlar det oftast om lösare sammanslutningar av anhängare som 

våldet och problemen koncentreras till. Det är alltså en mindre kärna och dess svans det 

kretsar kring, där kärnan består mellan 25 - 50 person per lag och där åldern är något högre än 
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de i svansen. Svansen omfattar mellan 75 - 100 personer per lag i åldrarna 16 år och uppåt. 

För att man ska veta vilka det är som slåss i dessa sammanhang så kommer begreppen 

supporter och huligan förklaras. Supportern utmärks främst genom trofastheten till sitt lag. 

"Att vara en äkta supporter är att sätta det egna laget och kollektivet i främsta rummet och inte 

låta några personliga hänsyn gå före" (Våldet och glädjen, s.64, 1997). Enda våldet dessa 

supportrar tar till är det visuella och verbala. Huliganen kan också vara supporter men ingår 

vanligtvis inte de officiella supporterklubbarna. Denna person har våldet som drivkraft, en 

slags förkärlek till våld. För den här personen är inte själva matchen och resultatet de 

viktigaste, utan han ser framemot en sammandrabbning som kan äga rum antingen före eller 

efter matchen.  

 

1.3 Syfte 

Många av oss, speciellt vi som väljer att jobba i någon storstad, kommer någon gång att ingå i 

en kommendering som har till uppgift att bevaka en fotbollsmatch. Vi vill därför belysa hur 

polisen i sitt förebyggande arbete jobbar mot problemsupportrar i samband med 

fotbollsmatcher. Vi vill också ge läsaren en inblick i vem risksupportern är och hur de går 

tillväga då de ska göra upp med varandra.  

 

1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

 

1. Hur arbetar polisen i förebyggande syfte inför, under och efter en högriskmatch. 

2. Vilka är huliganer och deras tillvägagångssätt enligt polisen. 

3. Hur samarbetar man med utländska kollegor vid internationella matcher? 

4. Vilka lagstöd är mest relevanta och vad saknas, enligt polisen. 
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1.5 Avgränsningar 

För att begränsa detta arbetes storlek har vi valt att endast belysa problemet med 

fotbollshuliganer ur polisens synvinkel. Vi tänker heller inte dela upp huliganerna i speciella 

kategorier angående vilka olika anledningar de kan ha för att slåss (se bilaga 2), utan de 

kommer att betrakas som en enhet och benämnas som huliganer, risksupportrar eller 

problemsupportrar i arbetet.  

 

2 Teoretisk modell 

Det är svårt att peka på någon speciell teori eller modell som polisen använder sig av i sitt 

förebyggande arbete mot fotbollshuliganer. Vi har därför valt att utgå ifrån en handlingsplan 

som supporterpolisen i Stockholm använder sig av, där både övergripande mål och delmål 

finns uppsatta. Det övergripande målet går helt enkelt ut på att man för allmänheten ska skapa 

en trygg och säker tillvaro vid idrottsevenemang med en låg polisiär medverkan.  

De olika delmålen består i att: 

 

• Förebygga och beivra brott. Detta gäller själva våldet som kan relateras till fotbollen. Men 

det handlar även om andra åtgärder som kan vidtas vid dessa händelser som t.ex. att man ska 

minska drogmissbruket hos supportrarna. Detta genom att säkra drogtecken och öka antalet 

medtagna till kroppsbesiktning dvs. att utföra kroppsundersökningar genom att ta blod- eller 

urinprov och på så sätt styrka narkotikabrott. Även att upprätta promemorior och föra 

minnesanteckningar. Likaså göra LVU/LVM anmälningar m.m. Man vill även minska 

nyrekryteringen av problemsupportrar, vilket innebär uppdatering av de yngre personer som 

är på väg in i supporterkulturen. Förhindra sammanstötningar genom att vistas där supportrar 

finns. Ha en låg toleransnivå vid dessa sammanhang vilket innebär att man rapporterar alla 

brott som sker, även bötesbrott. 

 

• Samverkan. Både interna med olika rotlar och enheter inom polismyndigheten men också 

extern med idrottsföreningar, supporterklubbar, räddningstjänsten, riksidrottsförbundet, 

sociala myndigheter m.m. 

 

• Underrättelsearbete. Detta går ut på att man inhämtar, bearbetar, analyserar och delger 

information som framkommit. Inhämtning sker genom kontakt med klubbar, Internet, 

uppgiftslämnare, supporterklubbar m.m. Informationen delges sedan genom bland annat 

hotbildsanalyser. 
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• Utredningsarbete. Direktiv ges om hur man ska behandla ärenden. Det ska göras 

långtgående förstahandsåtgärder på plats, ärenden redovisas inom 3 månader och all utredning 

ska ske i   DurTvå, man ska ha en operativ utredningspatrull i samband med högriskmatcher. 

Samla fotokonfrontationsmaterial, bilddokumentation genom video, foto m.m. Under dessa 

fall råder utredningssekretess.  

 

• Utbildning. Man har som mål att utföra interna utbildningar i form av till exempel 

datakurser, förhörsteknik, självskydd, narkotika - preparat och kännedom m.m. Det ska även 

förekomma extern utbildning genom att bland annat fortbilda ordningsvakter, 

publikvärdsinstruktörer, utveckla och förbättra publikvärdsutbildningen m.m. 

 

Man har valt att kategorisera supportrarna genom att bedöma deras inställning till matcher 

och efter sitt uppträdande runt arenorna (se bilaga 3). 

 

3 Metod 

 

3.1 Metoder 

Vi har valt att inrikta oss på Stockholm och Göteborg eftersom fotbollshuliganism främst är 

ett storstadsproblem. Vi har valt att intervjua polisassistent Emil Juhlin, supporterpolisen i 

Stockholm och poliskommissarie Lars-Rune Bohlin, supporterpolisen i Göteborg. Vi har även 

använt litteratur och Internet som källor. 

 

4 Resultat 

 

4.1 Supporterpolisens förebyggande arbete innan match. 

Det gäller att inhämta så mycket information som möjligt inför den aktuella matchen. När 

informationsinsamlingen för just en specifik match börjar, beror på vilka lag som ska mötas. 

Det kan handla om dagar, veckor eller månader. Då Stockholmslagen ska mötas eller då 

Stockholmslag möter Göteborg krävs i regel att supporterpolisen vid ett så tidigt skede som 

möjligt påbörjar sin förberedelse, eftersom dessa är så kallade högriskmatcher.  

Högriskmatcher innebär att risken för att sammandrabbning ska ske är högre vid dessa 

tillfällen än vad det är i andra fall.  
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I regel spikas spelschemat för allsvenskan i god tid, vilket gör att polisen utifrån detta kan 

planera sin tid och resurser. För att flytta en match krävs ganska mycket, t.ex. att något 

oförutsägbart inträffar som att vädrets makter gör en fotbollsplan ospelbar.  

 

Supporterpolisens arbetsuppgift inför matcher handlar mycket om underrättelseverksamhet. 

Både i Stockholm och Göteborg tar man kontakt med klubbarna och informationen som 

inhämtas kan handla om det förväntade antalet åskådare vid aktuell match, om någon person 

blivit avstängd från att bevista arenan m.m. Kontakt tas också med en eller flera utsedda 

kontaktpersoner för respektive lags supporterklubbar, man hör då efter om det förväntade 

antalet supportrar som kommer till matchen, hur många bussar som abonnerats, om några har 

bokat in på hotell, hur stämningen har varit inför matchen, var man tänker hålla till innan 

matchstart, hur många som kommer till denna samlingspunkt och om det har florerat något 

rykte eller om det finns någon vetskap om att någon sammanstötning kommer att ske i 

samband med matchen. 

 

Supporterpolisen vet om att det inte alltid är möjligt att erhålla den information som man vill 

åt genom supporterklubbarna, även om samarbetet fungerar tillfredsställande. Klubbarnas 

supportrar tar avstånd från de som ställer till med problem men det är inte alltid så att alla 

ställer upp. En anledning till att någon person inte vill samarbeta kan bero på att man i sin 

tidigare bakgrund har haft dåliga erfarenheter av polisen. En annan utväg kan då bli att höra 

vad uppgiftslämnare, eller "tipsare" som de också kallas, har att säga. Supporterpolisen 

inventerar även från andra enheter och rotlar inom sin egen myndighet för att höra efter om 

det framkommit något i andra sammanhang som kan vara värt att känna till inför 

fotbollsmatchen. Det kan vara att någon annan enhet iakttagit en för polisen känd "huligan" 

som kanske varit inblandad vid någon annan incident som inte direkt har med fotbollen att 

göra men ändå kan vara av värde eller att man påträffar någon i "huliganers" sällskap som 

man inte tidigare kände till, vilket kan vara viktigt att det kommer till supporterpolisens 

kännedom. 

 

När all denna information insamlats gäller det att värdera och bearbeta den för att få fram så 

mycket konkret fakta som möjligt. Noggrann analysering görs av materialet. Hotbildsanalys 

görs inför varje match. Denna är mycket viktig eftersom den ligger till grund för vilka 

resurser som kommer krävas, vilken taktik som kan tänkas bli aktuell och hur många poliser 

som ska medverka vid kommenderingen inför matchen, men också för att kunna underrätta 
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klubbarna om hur många publikvärdar och ordningsvakter de måste ha inför den aktuella 

matchen. Hotbilden värderas utifrån en femgradig skala (se bilaga 4) och normalt brukar 

Stockholmsderbyn ligga på en trea vilket innebär "förhöjd hotbild - risk för angrepp". Dels 

bedömer man vilken risk det finns för att det ska uppstå angrepp inne på arenan, vilket också 

givetvis påverkas av domarens och lagets insats, dels bedömer man risken för angrepp mellan 

problemsupportrar innan och efter matchen. 

 

I innehållet framgår också olika kartläggningar som gjorts dvs. vilka platser 

supportergrupperna kommer att samlas på innan match. Bedömning har också gjorts över 

vilka potentiella mötesplatser huliganerna, eller risksupportrarna som de kallas i Stockholm 

eller problemsupportrar som man benämner dem i Göteborg, kommer att träffas på. Av 

tidigare erfarenhet känner man oftast till ställena och vanligtvis handlar det om stamkrogar i 

respektive lags statsdel, både för dem och för supportergrupperna. Andra viktiga uppgifter 

som kan vara av värde handlar om vilka känsliga områden som ska vara under observation 

om risk för sammandrabbningar föreligger. I hotbildsanalysen ingår även tidigare inträffade 

händelser i samband med derbymatcher eller med Göteborgslag som visar var de ägt rum och 

hur risksupportrarna gått tillväga. Dessa uppgifter kan vara av vikt för speciellt insatschefen 

vid den aktuella kommenderingen som redan innan kan planera hur personalen skall 

samordnas och agera om någon sammandrabbning skulle ske. I hotbildsanalysen framgår 

viktig information som ska delges till olika enheter vid utsättningar inför denna sortens 

matcher. Informationen är också viktig att delge andra myndigheter då det handlar om 

bortamatcher, detta för att den lokala polismyndigheten ska kunna ta beslut om hur stor 

personalstyrka som kan komma att krävas vid detta tillfälle. Även information om vad man 

ska tänka på och vara särskilt observant över i samband med match finns med i analysen t.ex. 

att narkotika användning kan förekomma och därför ska man vara uppmärksam på säkra 

drogtecken vilket kan leda till att man redan i detta tidiga skede kan ingripa mot bråkmakare 

utan att denne har hunnit ställa till med något. 

 

I Stockholm och Göteborg jobbar polisen aktivt innan matchen, även efter matchen, genom 

att använda man sig av s.k. "Kilogrupper", kriminalgrupper. Dessa består av civilklädda 

spanare vars huvuduppgift är att ingripa i folkmassor. Till en början placeras de strategiskt ut 

på speciella adresser där man vet att ökända våldsverkare finns. Därefter bevakas de och 

förföljs för att på så sätt kunna uppdaga ett möte mellan olika problemsupportergrupper och 

vid ett tidigt stadium samorda en polisinsats för att förhindra bråk eller snabbt ingripa vid 
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bråket. Skillnaden mellan denna grupp och supportergruppen är den att "Kilogruppen" inte 

har lika god personkännedom och fördjupad kunskap om de aktuella personerna. 

 

4.2 Supporterpolisens förebyggande arbete under match. 

Vid inträde till arenan förekommer det att publikvärdar genomför kroppsvisitationer enligt det 

avtal som åskådaren ingår med arrangören då denne köper sin biljett. Denna åtgärd vidtas 

givetvis inte mot alla åskådare, utan den utförs vanligtvis vid avdelningar som är speciellt 

avsedda för supportrarna, där man vet att även problemsupportrarna håller till. Denna 

visitation är frivillig men en förutsättning för att komma in på området är att underkasta sig 

den. I samband med match utför även polisen kroppsvisitationer enligt PL 19 2st, det vill säga 

då det finns anledning att anta att man kan hitta någon form av tillhygge på vederbörande. I 

samband med denna åtgärd är det också ett ypperligt tillfälle att genomföra en kontroll av 

säkra drogtecken på personer vilket kan resultera i att man på så vis kan få bort dem en längre 

tid samtidigt som man kan styrka brott. Dessa åtgärder skulle även kunna ha en avskräckande 

effekt inför framtiden eftersom det snabbt skulle spridas i kretsarna om polisen insatser, vilket 

förhoppningsvis skulle få dem att avstå från att ta med sig vapenliknande föremål och även 

minska brukandet av droger vid dessa sammanhang. 

 

Sedan några år tillbaka finns det ett mer eller mindre krav på att samtliga arenor i allsvenskan 

och superettan ska vara utrustade med kameraövervakning, detta är ett beslut som tas av 

länsstyrelsen i respektive län. Detta är till polisens fördel om någon incident skulle inträffa 

inne på stadion. Om det uppstår en misstanke om brott har polisen möjlighet att ta bandet i 

beslag och använda det under en förundersökning och som bevis vid en rättegång. Bandet ska 

registreras i det centrala arkivet. Supporterpolisen får, även om det inte finns någon misstanke 

om brott, spara klipp från bandet i förebyggande syfte, vilket får innehas utan någon 

tidsbegränsning.  I annat fall får videoupptagningar från arenorna sparas i 30 dagar, därefter 

raderas innehållet. 

 

Vid arrangemangen är det fotbollsföreningarna som står för anställning och kostnad av 

ordningsvakter, antalet bestäms av polismyndigheten. Föreningarna ansvarar även över att det 

finns publikvärdar vid matcherna, vilka även kan benämnas som matchvärdar, som arbetar 

helt ideellt. Dessa är med omsorg utvalda supportrar som genomgått en ganska gedigen 

utbildning hos polisen. "Kort sagt är publikvärden en man eller kvinna från klacken som nu 

fått inträda i en ansvarsfull roll som ordnings- och serviceman på läktaren" (Våldet och 
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glädjen, s. 33, 1997). Deras huvuduppgift är att i samband med match ge service åt besökare. 

De är också verbala konfliktlösare vilket innebär att de ska kommunicera med åskådare och 

lösa eventuella konflikter som uppstår innan bråk utbryter. De ska dessutom känna av 

stämningen och vara polisens ögon och öron inne på arenan. Envarsgripande är deras enda 

befogenhet i dessa sammanhang.  

 

Det är dock inte vanligt att det sker någon större oordning inne på själva arenan. "Man ska ha 

klart för sig att dessa grupper är välorganiserade. De vill inte dra till sig någon onödig 

uppmärksamhet, därför är dessa lugna och försiktiga under en match", säger Emil Juhlin. Det 

är alltså sällan förekommande med läktarbråk, eftersom det då finns en risk att man kan 

komma avstängas från framtida matcher och evenemang, vilket givetvis är en anledning till 

varför de håller en låg profil. De sparar sig till efter matchen, utanför arenan. Polisens roll blir 

därför att under en match lokalisera och hålla ett öga på problemsupportrarna. Lars-Rune 

Bohlin, supporterpolisen i Göteborg, säger "Det är inte när den ökände problemsupportern 

dricker öl och skriker som man ska vara observant, det är när denne personen dricker ramlösa 

och äter korv man ska vara extra vaksam". Lars-Rune menar att det idag inte är som det var 

förr, då konsumerade man alkohol för att sedan börja slåss. Idag är de oftast inte 

alkoholpåverkade då de ska slåss eftersom de vill vara så skärpta som möjligt vid fighten, de 

vill inte åka på stryk och kan lättare försöka undkomma polisen om de inte är berusade. 

  

Det finns en stor kulturskillnad angående tillvägagångssättet över bevakningen inne på arenan 

i Göteborg och i Stockholm. I Göteborg finns endast publikvärdar och några uniformerade 

poliser på plats medan i Stockholm finns endast publikvärdar och ordningsvakter på 

skådeplatsen, sällan uniformerade poliser. Detta kan bero på mentaliteten som råder i de båda 

städerna, även på vilket sätt man har byggt upp förtroendet mellan supportrar och polisen. I 

Göteborg kom man på rätt köl redan från första början och därefter har detta förtroende bara 

fortlöpt. I Stockholm uppfattas uniformerad polis i generella termer som provocerande medan 

man i Göteborg snarare ser civila poliser som "lömska" typer. Lars-Rune Bohlin och Östen 

Gustafsson brukar i samband med matcher vistas på läktaren tillsammans med Änglarna 

vilket har varit lyckat och anledningen till detta kan vara att ”ingen supporter ville skämma ut 

sig inför oss och om någon skulle begå brott eller annan misskötsamhet var upptäcktsrisken 

mycket stor" (Lars-Rune Bohlin, Våldet och glädjen, s. 33, 1997). Lars-Rune förklarar varför 

de väljer att bära uniform är för att alla ändå vet vilka de är och dessutom är det för att visa 

okända människor vem man är och vad man representerar. Vid bortamatcher inger det en 
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slags trygghet för ortsbefolkning och även näringsidkare då de ser att uniformerad polis är 

med på supportrarnas bussar. 

 

4.3 Supporterpolisens förebyggande arbete efter matchen. 

Då matchen är slut och åskådarna ska till att lämna arenan brukar det ena lagets 

supportergrupp, speciellt i de fall då det handlar om en högriskmatch, hållas kvar inne på 

skådeplatsen en stund av polisen. Man använder sig då bland annat av staket för att spärra av 

avdelningar. Avgörande till dessa åtgärder kan till exempel vara vad man genom tidigare 

hotbildsanalys har gjort för bedömning, slutresultatet på matchen, stämningen på läktarna 

under matchen. Vilka supportrar som hålls kvar beror på vilka som är hemmalag. Eftersom 

bortalagets anhängare ska med bussar eller ta sig till andra statsdelar i staden är det därför 

oftast smidigast att få ut bortalagets supportrar först. Detta görs på grund av att man vill 

undvika konfrontation vid arenan, då detta område betraktas som en känslig zon. I Stockholm 

har man i vissa fall anordnat SL bussar som transporterar bort bortalagets supportrar till ett, ur 

polisens synvinkel, mer strategiskt lämpat område för att på så sätt kunna undvika eventuella 

drabbningar, men man kan inte med våld tvinga dem att åka med eftersom det strider mot 

rörelsefriheten. Vid utsläppet finns både uniformerad och civil polis. Emil säger "Man skulle 

kunna säga att den uniformerade polisens uppgift är ordningsansvar medan den civilklädda 

har till uppgift att hålla ett öga på problemsupportrarna och utröna om det kan bli några 

sammandrabbningar".   

 

Polisens arbetsuppgifter tar inte slut i samband med att alla har lämnat arenan. Man vet av 

tidigare erfarenheter att sammandrabbningar sker efter matcher, därför är det viktigt att hålla 

risksupportrarna under uppsikt en längre stund. Sammanstötningar kan ske strax efter 

fotbollskampen men det kan även dröja flera timmar tills något händer. Supporterpoliserna är 

mycket medvetna om att huliganernas tillvägagångssätt är på detta viset och därför iakttas de 

en längre stund, de efterföljs till olika pubar, statsdelar och om något skulle ske så är man på 

plats och kan snabbt samordna en tillräckligt stor polisstyrka till stället för att förhindra en 

sammandrabbning eller åtminstone avvärja att en större sammanstötning äger rum. Polisen 

försöker då hålla isär de olika supportrarna från varandra, man ingriper även då tillfälle ges 

och man försöker även videofilma händelsen för att vid ett senare tillfälle kunna identifiera 

personer och binda gärningsmännen till de brottsliga gärningar som gjort de gjort sig skyldiga 

till. Videofilmningen är också ett viktigt bevisunderlag vid en eventuell framtida rättegång. 
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Emil har en intressant synpunkt om hur man kanske på ett effektivare sätt skulle kunna arbeta 

vid dessa tillfällen för att förhindra sammandrabbningar nämligen genom att dela upp 

kommenderingen i två etapper. Ena kommenderingen innan, under och strax efter matchen. 

Den andra kommenderingen långt efter, beroende på vilken hotbildsbedömning som gjorts 

innan match, eftersom man av tidigare erfarenheter vet om att det inte sällan kan uppstå 

konflikter flera timmar efter att slutsignalen ljudit. Detta är givetvis en kostnadsfråga för 

myndigheten men som arbetsmetod ur polisiär synvinkel torde detta vara effektivt. 

 

4.4 Vilka är problemsupportrar & hur är deras tillvägagångssätt enligt polisen? 

Innan Internet och mobiltelefonen fanns uppstod spontana slagsmål och skadegörelser. Efter 

framförallt mobiltelefonens intåg kommer dessa grupper att bli mer och mer välorganiserade. 

Nu styr man upp olika mötesplatser där man ska mäta sina krafter.  

I Tidningen Svensk Polis 2002-09-09, säger Östen Gustafsson "Det är så det fungerar. 

Representanter för firmorna kommer överens om tid och plats för slagsmål. Var och en kan 

nog inse svårigheterna för polisen att känna till och förhindra sådana sammandrabbningar". 

Man gör även upp vilka regler som ska gälla under uppgörelsen, hur många personer varje 

grupp får delta med, tillvägagångssättet t.ex. om tillhyggen får användas och i så fall vilka 

m.m. Mobiltelefonen och Internet har gjort att detta "fenomen" har fått ett uppsving eftersom 

man i efterhand kan ventilera händelsen genom att t.ex. gå in på Internetsidan 

www.sverigescenen.com och där i olika forum både hylla och kritisera varandras insatser.  

 

Ett annat sätt att beskriva deras välorganiserade tillvägagångssätt är att de har utarbetat ett 

slags hederskodex där man bland annat säger att man inte får ge sig på en annan 

klubbsupporter om denne är ensam, däremot är det okej att häckla denne. Man ska heller inte 

anmäla någon och även vägra yttra sig om omständigheter vid händelser. Det händer dock att 

vissa regler bryts som t.ex. att man inte får sparka på liggande personer och att 

sammandrabbningar ska vara vapenfria. Tillhyggen som ibland förekommer vid dessa 

tillfällen bär huliganerna normalt inte med sig innan sammanstötningen utan man använder 

sig istället av redskap som finns tillhands på platsen. Man kan belysa detta genom att 

konstatera att skjutvapen aldrig har förekommit hittills och knivar är ytterst sällsynt. 

Vanligtvis använder man järnrör, flaskor, stolar och annat lätt tillgängligt material som finns 

nära tillhands beroende på var slagsmålet äger rum.  
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När massmedia uppmärksammar supporterbråk anser Emil att de många gånger överreagerar 

och gör händelser större än vad de i själva verket är, vilket är olyckligt eftersom det 

egentligen endast tjänar dessa grupper då ett av deras mål är att skapa sig ett rykte och synas, 

med andra ord för att få uppmärksamhet. 

 

I en tv intervju i programmet "Efterlyst" den 25 mars 2004 berättar en före detta "huligan", 

som var anonym, att polisen är fienden nummer ett och att vid sammandrabbningar har 

respektive anhängare sitt lags halsduk fäst vid sidan för att man på så sätt ska kunna urskilja 

varandra. Detta dementeras dock av både Emil och Lars-Rune, de säger att även om inte 

polisen uppskattas så är det motståndarlagets anhängare som är deras huvudfiende och 

förövrigt bär de inga som helst synliga symboler på sig som visar lagtillhörighet. I motsats till 

vad man kanske kan tro så bär de ofta dyra märkeskläder på sig och representerar alla 

samhällsklasser. I Tidningen Svensk Polis 2002-09-09, säger Östen Gustafsson "Man kan 

säga att det handlar om ett tvärsnitt av befolkningen. Där finns hela skalan från välbetalda 

tjänstemän till kriminella personer". Det är alltså inte endast grovt kriminellt belastade som 

slåss utan även mindre kriminella och "vanliga" medborgare, unga som äldre oftast mellan 20 

och 35 år gamla. Detta kan vara en orsak till varför den normale "Svensson" inte lägger 

märket till dem, de betraktas som vanliga grabbar. Anledningen till att dessa håller på med 

detta förklarar Östen är på grund av att, Tidningen Svensk Polis 2002-09-09, "De upplever det 

som en enorm kick, nästan som en aha - upplevelse. Jag har hört kommentarer som att det är 

en större adrenalinkick än att ta narkotika." Det är viktigt att få dessa personer fällda för brott 

eftersom det inte är ovanligt att de i sin vardag har helt normala liv och yrken där varken 

arbetsgivare, arbetskamrater eller anhöriga har någon som helst aning om deras 

grupptillhörighet. De betraktar inte sig själva som kriminella, enligt dem är kriminella de som 

stjäl och dom är en samhällsbörda. De säger att det egna beteendet är en del av 

fotbollskulturen. Om de skulle bli dömda eller bli föremål för en utredning så skulle deras 

vardag vändas uppochner, vilket förhoppningsvis skulle få dem att tänka om och lägga av. 

Målet med detta är alltså att få dem att inse att de har mer att förlora än att vinna på sitt 

beteende.  

 

Det pågår trots allt en nyrekrytering till dessa gäng, vilket har gjort att det även uppstått så 

kallade "babyfirmor" som består av 15-17 åringar som ser upp till de äldre och mer erfarna 

grabbarna men för att kunna etablera sig och bli rekryterade till de mer respekterade och 

beryktade grupperna måste de visa att de duger. I de fall polisen lyckas identifiera dessa yngre 
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killarna tas en omedelbar kontakt med föräldrarna för att de i ett tidigt stadium ska få reda på 

vad deras son håller på med och förhoppningsvis på ett lyckat sätt ta itu med problemet innan 

det hinner gå för långt.  

 

4.5 Hur samarbetar man med utländska kollegor vid internationella matcher? 

De länder som främst jobbar med fotbollsupportrar i Europa är England, Tyskland, Holland 

och Sverige. Sverige ligger i framkant beträffande arbetet runt och omkring 

fotbollsmatcherna. För att visa hur samarbete och förberedelser rent konkret går till, har vi 

valt att presentera det utifrån fotbollsmatchen Sverige - England som spelades i mars 2004.  

 

Supporterpolis från Göteborgs åkte över till England redan i december 2003 för ett möte med 

engelska fotbollförbundet. Vid detta tillfälle uppskattade man hur många som skulle komma, 

på vilket sätt de tänkte resa och om några potentiella bråkmakare fanns med i bilden. 

Informationen som presenterades lades till grund för en första riskbedömning. Innan man 

hade detta första möte hade engelsk polis och fotbollsförbundet varit i kontakt med sina 

fotbollsklubbar runt om i England för att få så mycket underlag som möjligt inför mötet med 

svensk polis. Det kan nämnas att i England finns idag över 2 000 personer som är avstängda 

från alla fotbollsrelaterade arrangemang. Dessa kommer inte in på arenorna och har dessutom 

ålagds med reseförbud när det nalkas cupmatcher och landskamper. Detta förbud gäller alltså 

både vid nationella och internationella matcher. Förfarandet inför sådana matcher går till på så 

sätt att fem dagar innan speldatum måste dessa lämna in sina pass till polismyndigheten. 

Reseförbudet gäller så länge matchen eller turneringen pågår. 

 

I februari hade man återigen ett möte, denna gång i Sverige. Närvarande var då förutom 

svensk supporterpolis, även en representant från det engelska fotbollsförbundet och tre från 

engelsk polis. Vid detta tillfälle hade man mer konkreta siffror att delge över antalet 

supportrar som tänkt resa, vilket resulterade i en uppdatering av riskbedömningen. Även 

frågor om taktik och säkerheten vid och runt om arenan diskuterades.  

 

Dagar innan avspark kommer i stort sett definitiva siffror över antalet åskådare och även 

vilket resesätt som blir aktuellt, i detta fall flyg och båt. Polisen tar vid detta tillfälle del av 

passagerarlistor m.m. Noggranna passkontroller genomförs för att man ska förvissa sig om att 

inga ovälkomna fotbollssupportrar kommer in i landet.  
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Under matchdagen rörde sig, utöver den svenska polisen, fyra engelska polisteam i staden och 

övervakade de engelska supportrarna. Med facit i hand kunde man konstatera att hela 

tillställningen gick lugnt till väga. Emil säger att det sällan förekommer några uppgörelser i 

samband med landskamper eftersom problemsupportrarna från de olika klubbarna har svårt 

att alliera sig med varandra och slåss sida vid sida, hatet är för stort. 

 

Lars-Rune berättar att han år 2002 var över till Japan två gånger då VM skulle hållas. Första 

gången några veckor innan turneringen och andra besöket under själva arrangemanget. En av 

anledningarna till resorna var att bygga kulturbroar eftersom det inte alls rådde samma 

fotbollskultur där som här i Europa. Lars-Rune kunde i slutet på turneringen konstatera att de 

japanska anhängarna anammat det europeiska beteendet. Det handlade i detta fall inte om 

bråk i samband med matcher utan snarare om hur man betedde sig och agerade på läktarna. 

 

4.6 Vilka lagstöd är mest relevanta och vad saknas, enligt polisen. 

"Lagstiftningen som finns idag är bra om den används på rätt sätt", säger Lars-Rune. Lagstöd 

som oftast aktualiseras vid dessa sammanhang är PL § 13, §19, LOB, BrB 3:5 misshandel, 

12:1 skadegörelse, 16:1 upplopp, brott mot knivlagen. 

 

I polisens förebyggande arbete för att förhindra sammandrabbningar, speciellt med tillhyggen, 

är PL § 19 2st tillgängligt. Enligt denna lag får en polisman visitera en person i den 

utsträckning som behövs för att söka efter föremål som är ägnade att användas som vapen mot 

liv och hälsa. Utrustning som man kan stöta på är knivar, järnrör, knogjärn m.m. Även om det 

inte står ordagrant angivet i lagboken hur situationen ska se ut för att denna åtgärd ska 

genomföras så är det viktigt att det finns någon omständighet som talar för att man kommer 

hitta något på den som man har för avsikt att visitera. Det är viktigt att undvika 

slentrianmässigt beteende hos polisen utan någon som helst grund för åtgärden och att det 

uppstår onödiga påståenden om att personer utsätts för trakasserier. I samband med den här 

åtgärden videofilmar polisen vederbörande och sparar identitetsuppgifterna, om personen 

lämnar några, i SUR för att vid framtida utredningar kunna använda sig av dessa. 

 

I PL § 13 ges polisen möjlighet att bl.a. omhänderta personer för att på så sätt förhindra 

sammandrabbningar. Anledning till att utföra denna åtgärd kan vara att en person uppträder 

på ett sätt som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna eller att 

polisen måste ingripa för att avvärja en straffbelagd handling. Innan en sådan åtgärd vidtas 
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måste en bedömning göras utifrån varje enskild person och inte en hel grupp. Enligt § 13 ska 

dock ett avvisande eller avlägsnande användas innan ett omhändertagande. I större städer är 

dock de två förstnämnda åtgärderna tämligen otillräckliga då man inte får avlägsna en person 

längre än 5 km och eftersom kommunikationsmedlen är goda betyder det att de snabbt 

återkommer till platsen. Enligt Emil är polisen, i Stockholm, lite för fega för att använda 

möjligheten att omhänderta. Man är osäker på om omständigheterna är sådana att åtgärden 

kan vidtas eftersom denna ska ses som en sista utväg, då inget annat hjälper. Han efterlyser att 

denna åtgärd används oftare vid dessa tillfällen. 

 

Arbetet med supportrarna handlar om en ömsesidig respekt. Skulle polisen missbruka sin 

ställning och t.ex. omhänderta någon enligt LOB bara för att denne är "stor i truten" så skulle 

respekten allvarligt kunna skadas. Det är däremot viktigt att klargöra att det råder nolltolerans. 

 

Lagstöd som polisen anser saknas är i de fall då man skulle vilja kunna hävda olaga intrång.  

Detta skulle bli aktuellt i de fall då någon supporter av någon anledning har blivit "portad" 

från att besöka arenor runt om i landet. Problemet idag är att om någon "portad" person ändå 

lyckas ta sig in kan man inte ingripa mot vederbörande så länge denne i övrigt sköter sig. Som 

paragrafen olaga intrång i BrB ser ut idag är den inte tillämpbar i dessa fall, enda 

sanktionsmöjlighet som kan vidtas är att driva en civilrättsligprocess mellan berörda parter. 

En motion har lämnats där man tar upp att polisen ska kunna ges lagstöd för att kunna ingripa 

då dessa incidenter inträffar, men denna avstyrktes med motiveringen att det för närvarande 

ligger ett förslag om lagändring hos lagrådet. Detta ger trots allt en indikation om att något 

kan vara på gång, men vid skrivtillfället har inget beslut ännu fattats. Ett annat problem som 

kan uppstå, då vi diskuterar avstängning från arenan, är i de fallen då någon inte redan är 

avstängd men begår ett brott som leder till att en förundersökning inleds. I dessa fall kan 

polisen inte meddela en klubb att vidta någon åtgärd mot vederbörande eftersom det då råder 

en sekretess, vilket innebär att personuppgifter inte får lämnas ut. Åtgärder kan först bli 

aktuellt då åtal väcks och en dom avkunnas eftersom det då blir en offentlig handling. 

 

Ett annat önskvärt redskap som polisen efterlyser få möjligheten att använda sig av för att 

förebygga och på ett tidigt stadium avstyra sammanstötningar är telefonavlyssning. Som 

tidigare har nämnts gör man upp tid och plats för sammandrabbningar oftast via 

mobiltelefoner. Idag står det i RB 27:18 att telefonavlyssning endast är möjligt i de fall då det 
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för brottet inte är föreskrivet lägre straff än 2 års fängelse, vilket innebär att denna lag inte blir 

tillämpbar vid dessa sammanhang då det inte rör sig om så grova brott. 

 

Upplopp kan förekomma i dessa sammanhang men leder sällan till några fällande domar. 

Anledningen till detta är att det är svårt att bevisa att alla rekvisit i paragrafen är uppfyllda. 

Det krävs i hög utsträckning att det finns en stark teknisk bevisning i form av 

videoupptagning som styrker brott, visar händelsen och vem eller vilka som har varit 

delaktiga. Även misshandelsfall kan vara svåra att utreda på grund av att målsäganden sällan 

vill medverka vid en utredning. Man skulle nästan kunna säga för att ett ärende ska kunna 

leda till åtal och en fällande dom krävs i stort sett att gärningsmannen tas på bar gärning, god 

kvalitet på videoupptagningen eller att ett utomstående vittne är beredd på att medverka vid 

en utredning. Man ska ha klart för sig att polisen alltid gör en anmälan på brott som står under 

allmänt åtal, detta är man skyldig att göra. 

 

5 Diskussion 

Samarbete med de officiella supportergrupperna är som vi ser det ett måste. Som det ser ut 

idag verkar detta fungera väl vilket är bra eftersom det ligger i både polisens och 

supportrarnas intresse att få bort bråkmakarna från fotbollsarenorna. Våldsverkare hör inte 

hemma på en fotbollsarena. De få som ställer till med bråk skapar ett dåligt rykte för de som 

verkligen anser sig vara supportrar och som har ett brinnande intresse för sporten samt starka 

band till klubben. Som tidigare nämnts är polisen maktlös då någon som blivit portad ändå 

lyckas ta sig in på skådeplatsen, därför anser även vi att det är en nödvändighet att polisen får 

något redskap, i form av en lagstiftning, som gör det möjligt att ingripa vid dessa tillfällen. 

Det ska vara ett kännbart straff för personen som vid något tidigare tillfälle har gjort sig 

skyldig till något brott eller annan anmärknings- värd incident i samband med fotbollen. Brott 

ska inte löna sig. 

 

Det framgår i arbetet att det är ett tvärsnitt av befolkningen som ägnar sig åt denna typ av 

våldsamheter och oftast är deras omgivning i det vardagliga livet relativt omedvetna om deras 

grupptillhörighet. Vi anser därför att man på ett så tidigt stadium som möjligt ingriper, lagför 

och vidtar andra kännbara åtgärder, speciellt mot ungdomar som rekryteras till de mer 

etablerade gängen. Som det tidigare har skrivits pågår en nyrekrytering av yngre huliganer 

och vid de tillfällena de upptäcks tas en kontakt med ynglingens föräldrar. Man får dock inte 

nöja sig med denna kontakt. För att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt måste man 
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köra hela loppet ut dvs. koppla in de sociala myndigheterna och även inleda utredningar mot 

dem. Vet vi inte vilken bakgrund de har eller hur deras hemförhållanden ser ut kan endast 

kontakt med vårdnadshavarna bli tämligen verkanslösa. 

 

Frågan är hur mycket uppmärksamhet som ska ägnas dessa problemsupportrar. Enligt polisen 

ska dessa grupper inte ägnas någon uppmärksamhet alls eftersom ett av deras främsta mål är 

att skapa sig ett rykte. Vi är dock lite kluvna i det resonemanget eftersom det är de officiella 

supportergrupperna och klubbarna som far illa då massmedia skriver om dessa händelser. Vi 

anser att polisen ska försöka skapa den relationen till media att då dessa incidenter inträffar så 

talar man om vilka grupper som är ansvariga men att de förmås att hålla klubbar och de 

riktiga supportergrupper ur bilden då de rapporterar om en händelse. Ett annat alternativ är att 

förmå media att skriva i mera generella termer dvs. som vilken misshandel eller skadegörelse 

som helst. Visserligen kan man inte tala om för massmedia vad man ska skriva eller inte men 

ändå få dem att förstå resonemanget att ingen vinner på att dessa grupper uppmärksammas 

eftersom det är ett av deras mål. 

 

Enligt den handlingsplan som Stockholms supporterpolis har utarbetat verkar detta problem 

tas på allvar. Man har gjort en seriös plan över hur man ska handskas och gå tillväga med 

detta problem. Vi undrar varför man inte har någon liknande utarbetad plan i Göteborg. 

Uppgifter och information som vi fått av Lars-Rune är mycket tillfredsställande. Det finns 

ingen anledning att ifrågasätt hans erfarenhet och kunskap inom ämnet. Vi efterlyser ändå att 

man även i Göteborg utarbetar en handlingsplan inom detta område, inte minst för att ha som 

underlag att visa upp då någon utomstående söker information om ämnet dvs. att man har 

något som visar, svart på vitt, att det är så här vi jobbar med detta problem i Göteborg. 
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7 Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1. 

 

Allsvenskans lag och dess supportrar år 2004. (Lars-Rune Bohlin & Emil Juhlin) 

Lag Officiell 

Supporterklubb 

Risksupportrar, Huliganer 

AIK Black Army Firman & Young boys 

Djurgårdens IF Järnkaminerna DFG - Djurgårn´s fina grabbar 

DYG - Djurgårn´s yngre 

grabbar. 

Hammarby IF Bajen Fans BUS - Bajen Ultra Support 

IFK Göteborg Änglarna Wisemen, GYG - Gothenburg 

Youth Generation 

Malmö FF MFF Support Ej org. (Något på gång?) 

Helsingborgs IF Kärnan, Raggeline Ej org. (Något på gång?)  

Landskrona BOIS Black and White 

Support 

Ej org. 

Trelleborgs FF True Blues Ej org. 

Halmstad BK Kvastarna Ej org. 

Elfsborgs IF Gulliganerna Ej org. 

Örgryte IS Balders Hage Ej org. 

GIF Sundsvall Patronerna Ej org. 

Kalmar FF Kånkelberrys Ej org. 

Örebro SK Kubanerna Ej org. 
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7.2 Bilaga 2. 

 

Olika typer av huliganism och anledning till våld ( Våldet och glädjen, s.12-23, 1997). 

Asynkron - huliganism Innebär att olika fotbollskulturer möts, olika sätt att 

spela och förstå fotboll leder till irritation. Våld 

används för att försvara den egna ideologin. 

Resultatrelaterad - 

huliganism 

Uppstår som en förlängning av resultatet i matchen. 

Vanmakts - huliganism Har sitt ursprung i att man känner att man inte har 

något inflytande och möjligheterna att påverka 

beslut som tas i den egna föreningen är nästintill 

obefintliga. 

Revir - huliganism Är vanligast och har sitt ursprung i att föreningarna 

symboliserar historiska och klassmässiga konflikter. 

T.ex. Hammarby som anses som en arbetsklass 

klubb medan Djurgården anses mer som den "finare" 

klubben. Stockholm gentemot Göteborg är ett annat 

exempel, där Göteborg är arbetsstaden medan 

Stockholm är huvudstaden. 

Frustrations - 

huliganism 

Man kan säga att våldet används som en slags 

försvarsmekanism. De anser att de ständigt blir 

bevakade av myndigheter och att deras rörelsefrihet 

på så sätt begränsas. De menar att de provoceras till 

våldsanvändning. 

Psykopat - huliganism Betyder att en individ agerar på egen hand och 

anledningen till detta är att skapa sig ett rykte och få 

uppmärksamhet. Denne vill skapa rubriker. 
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7.3 Bilaga 3.  

 

Kategorisering av supportrar enligt internationell modell. (Stockholms handlingsplan) 

A - supportrar Lugna och skötsamma. Dessa är trogna och intresserade av sporten 

och sitt lag. Denna grupp anses vara viktig att stödja till ett fortsatt 

positivt uppträdande. 

B - supportrar Potentiella bråkmakare, en konfliktgrupp. Detta är anhängare som lätt 

provoceras eller påverkas av kategori C - supportrar. De springer ofta 

med den stora massan vid så kallade rusningar och blir ibland 

omhändertagna enligt LOB eller PL § 13. 

C - supportrar Dessa är våldsbenägna och kriminella supportrar som anses använda 

matchtillfällena till att starta bråk mellan supportergrupperna och/eller 

med polis. Styr ofta kategori B - supportrar. 

 

 

 

7.4 Bilaga 4. 

 

Värderingsmall vid hotbildsbedömning. (Stockholms handlingsplan) 

Nivå   

1 Ingen hotbild Ringa risk för angrepp 

2 Låg hotbild Viss risk för angrepp 

3 Förhöjd hotbild Risk för angrepp 

4 Hög hotbild Betydande risk för angrepp 

5 Mycket hög hotbild Uppenbar risk för angrepp 
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