
Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Höstterminen, 2005 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete
Rapport nr. 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Daniel Bergman 

     Tobias Hansson 

 

     



 I 

 

Sammanfattning 
 

Detta arbete handlar om Svenska supporterpolisens arbete mot huliganism, 

våldets uttåg från arenan, orsaker till detta och vilka problem det ställt till för 

polisen. Supporterpolisen i Sverige har en väl utarbetad strategi mot 

huliganerna och har även lyckats få bort det mesta utav läktarvåldet bort från 

arenorna. Problemet är att våldet istället har flyttats ut på gatorna där polisen får 

det mycket svårare att hålla koll på var uppgörelserna ska äga rum, och därmed 

vara på rätt plats då slagsmål och skadegörelse sker. Faktumet att det 

fotbollsrelaterade våldet inte bara sker på matchdagen utan också dagarna före 

har ytterligare försvårat polisens arbete att hålla koll på huliganerna. I och med 

att supporterpolisens arbete skiljer sig mellan stora städer och små, så har vi 

intervjuat supporterpoliser från Halmstad och Stockholm för att ta reda på vilka 

skillnader det kan finnas i en större och en mindre stad. Stockholmspolisen har 

en större organisation kring sig medan Halmstad ”bara” har två stycken som 

arbetar som supporterpolis vid sidan av sitt ordinarie arbete som näpo-polis. 

Vårat arbete bygger till stor del på de intervjuer vi har gjort med 

Stockholmspolisen och Halmstadspolisen, men även genom olika handlingar 

från polisen i Stockholm. 
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1  Inledning 

Fotbollsvåldet är ett stort problem i samhället och innebär stora kostnader för 

polis och andra samhällsinstanser. Kostnaden bara för avlöning av poliser kan 

uppgå till 500 000 kr för en match och med andra kostnader för 

polismyndigheten så kan det stiga upp till 1,5 miljoner kr totalt. Lägg därtill 

kostnaden för ordningsvakter inne på matcherna (Ca 80-90 st.), kostnaden för 

sjukhusbesök av misshandlade personer samt den skadegörelse som sker i 

samband med fotbollsmatcherna. 

1.1  Bakgrund 

Anledningen till att vi blev intresserad av detta ämne är först och främst att vi är 

mycket idrottsintresserade. En av oss kommer även att jobba i en stad där det 

finns ett allsvenskt fotbollslag (Halmstads BK) och därigenom kommer att 

bevaka ett flertal matcher. Vi tror också att det ligger i mångas intresse att ta del 

av hur polisen arbetar mot idrottsvåldet, då man kan likna det vid många andra 

våldsgrupperingar. Om man tittar på hur våldet såg ut för 10-20 år sedan så var 

det koncentrerat till arenorna. Idag så har man lyckats, nästan helt, ta bort våldet 

från arenorna. Men våldet har istället flyttats ut på gatorna. Varför har våldet på 

arenorna minskat? Och varför har våldet flyttat ut på gatorna? 

Det finns ett par uppmärksammade fall, bland annat dödsmisshandeln av Tony 

Deogan den 27 juli 2002. Detta skedde utanför arenan och var ett så kallat 

uppgörelsebråk. 

Naturligtvis så händer det saker på arenorna fortfarande. T.ex.17 oktober, 2004, 

i matchen mellan Hammarby och AIK, då uppretade AIK-anhängare, i någon 

form av gruppsykos, försökte forcera ett stängsel och ta sig in på planen. Men 

dessa företeelser är väldigt sällsynta nu jämfört med för ett antal år sedan.  

1.2 Syfte 

Eftersom de flesta av oss poliser någon gång kommer att bli kommenderade till 

olika fotbollsarrangemang är det intressant att se hur polisen jobbar emot dessa 

huliganer. Vi vill också titta närmare på varför våldet har flyttat från arenorna 

och ut på gatorna och vad det innebär för problem för polisen.  
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi ska besvara i detta arbete är: 

1. Hur ser den svenska polisens arbetsmetoder ut mot fotbollshuliganer? 

2. Varför har fotbollsvåldet kring svenska matcher flyttat ut från arenorna? 

3. Vad har detta inneburit för problem för polisen? 

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer inte att fördjupa oss på vem huliganen är, men vi kommer att beröra 

det. Istället kommer vi att fokusera arbetet på problemet kring svenska 

fotbollsmatcher och den svenska polisens metod för att bekämpa huliganer. Vi 

kommer inte heller att gå in på specifika händelser och lösningar till dessa, utan 

istället koncentrera oss på det övergripande arbetet mot fotbollsrelaterat våld. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har sökt litteratur, både på Internet och via böcker, men den största delen av 

arbetet bygger på intervjuer med supporterpolisen i Stockholm och Halmstad. 

Anledningen till att vi valt just dessa två städer är för att få en övergripande bild 

av metoderna, eftersom Stockholm är en stor stad och Halmstad en lite mindre 

stad. Personerna vi har valt är Anders Sigurdsson, insatschef vid Stockholms 

polismyndighet med mycket erfarenhet från större evenemang, Hans Lövdahl, 

gruppchef på supporterpolisen vid Stockholms polismyndighet samt Anders 

Jonsson, Näpo-polis och supporterpolis i Halmstad.  Dessa intervjuer har vi dels 

gjort via telefon men också genom träffar. När vi intervjuade via telefon 

använde vi oss av högtalartelefon och spelade in intervjuerna på diktafon. 
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2. Teori 

2.1 Rutinaktivitetsteorin 

 

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs det tre element för att ett brott skall kunna 

begås. Dessa element är: 

• Motiverad förövare 

• Lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Saknas ett av dessa tre ”ben” så skall inte ett brott kunna begås. Den här teorin 

är mycket användbar för polis när man försöker arbeta preventivt mot olika 

brott.  

 

Om man implementerar huliganen i denna teori så kanske man lättare kan 

förstå. Vi börjar med motiverad förövare. Detta är huliganen, som ”älskar” sitt 

lag eller ”älskar” adrenalinkicken de får av att slåss. Motivationen ligger alltså i 

kärleken till sitt lag eller kärleken till slagsmål.  

Det lämpliga objektet blir då supportrarna i det andra laget som har samma 

intresse. Det är också viktigt att det lämpliga objektet är tillgängligt, finns det 

inga supportrar att slåss mot blir det naturligtvis inget slagsmål.  

Avsaknaden av kapabla väktare måste också uppfyllas eftersom grupperna inte 

kan slåss mot varandra om det står en grupp med ordningsvakter eller poliser 

mellan dom. 

Rutinaktivitetsteorin har en stor betydelse om man tittar på hur fotbollsvåldet 

har förändrats under de senaste 15-20 åren. Man har tagit krafttag mot våldet på 

arenan med större säkerhetsarrangemang. Man har fler ordningsvakter och 

effektivare poliser, vilket har lett till att avsaknaden av kapabla väktare inte 

längre är uppfyllt och brott inte lika lätt kan begås. Det som har hänt istället är 

att våldet har flyttats ut från arenan, till ställen där det saknas kapabla väktare. 

T.ex. parker, parkeringsplatser m.m. 
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3. Våldets uttåg från arenan 
 
På de senaste 15-20 åren har våldet förändrats när det gäller huliganer. Det var 

tidigare mycket vanligare att man slogs inne på arenan, eller i direkt anslutning 

till den. Detta eftersom man visste att det andra lagets huliganer också fanns 

där. De rivaliserande supportergrupperna gjorde så kallade rusningar mot 

varandra inne på arenan. Det kunde innebära att oskyldiga åskådare och andra 

supportrar (kategori A)1 kom till skada. 

 

Nu för tiden är våldet inte lika frekvent inne på arenan, utan det har, i allt mer 

utsträckning, flyttat ut till andra platser. Dessa platser är oftast inte i direkt 

anslutning till arenan, utan kan mycket väl vara flera mil från den.  

  

Ett exempel på hur ett vanligt huliganslagsmål utanför arenan kan gå till är att 

huliganerna, alltså oftast C-supportrar med eventuellt några B-supportrar med 

sig, försöker försvåra för polisen så att de inte ska veta var och när den här 

uppgörelsen ska äga rum. Men en liten stund innan slagsmålet låter man polisen 

veta vart man är genom ett anonymt telefonsamtal eller på något annat sätt. 

Meningen är att polisen inte ska hinna dit och förhindra slagsmålet. Men att 

polisen skall stoppa det innan slagsmålet eskalerar. Detta är alltså uppgjort 

redan innan av de båda supportergrupperna. Förutom själva slagsmålet är allt 

försnack, eftersnack och att lura polisen stora delar av spelet för de här 

huliganerna. 

 

3.1 Orsaker till våldets uttåg 

 
Det har nuförtiden blivit mycket lättare för huliganerna från de olika lagen att 

kommunicera med varandra. På detta sätt blir inte arenan den naturliga 

mötesplatsen som den var förut. Nu kan man via mobiltelefon kontinuerligt 

hålla kontakt med varandra och snabbt bestämma mötesplatser för att slåss. På 

detta sätt försvåras polisens möjlighet att förutspå vart och när ett slagsmål 

kommer att äga rum. Och därmed så blir det näst intill omöjligt att förhindra 

                                                
1 Se bilaga 1 
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det. Det har också blivit lättare att sprida information via Internet och man når 

ut till många på ett enkelt sätt. Man kan via hemsidor och e-mail kontakta 

varandra med minimal risk att det kommer till polisens kännedom. 

 

En annan orsak är den ökade säkerheten inne på arenorna. Man har idag högre 

ställda krav på klubbarnas säkerhetsarrangemang. För att en klubb ska få 

arrangera en match måste dom skicka en tillståndsansökan till polisen. Polisen 

ställer då vissa krav på arrangören. Detta kan vara i form av ett visst antal 

ordningsvakter/matchvärdar. Det finns också klara riktlinjer på hur en arena 

skall se ut för att man skall få arrangera matcher där. Man har delat upp 

sektionerna inne på arenan så att de rivaliserande lagens supportrar inte skall 

kunna komma i kontakt med varandra. Man har nu också krav på att det skall 

finnas videoövervakning av läktarna på matcherna. Videoövervakningen sköts 

av polisen och genom den kan man lätt identifiera vem eller vilka som begår 

brott på arenan. Nu dokumenteras allt som händer på läktarna och detta har 

bidragit till att det inte är lika roligt att slåss när man fångas på band.  

 

Om man reflekterar över rutinaktivitetsteorin här så kan man tydligt se att 

våldsamheterna inne på arenan inte längre är möjligt då avsaknaden av kapabla 

väktare inte längre gäller. Numera så träffas man på ett ställe som saknar 

väktare och först då uppfylls alla tre attributen.  
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4. Svenska supporterpolisens arbete 

 
Organisationen för supporterverksamhet ser olika ut på polismyndigheterna. 

T.ex. storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö har flera heltidsanställda 

supporterpoliser medan mindre orter ofta har en, eller två, näpo-poliser som har 

fördjupad kunskap om sin stads egna klubbar och arbetet kring matcherna. Men 

dessa jobbar även med vanlig polisverksamhet förutom arbetet som 

supporterpolis. Anledningen till att det ser så olika ut på polismyndigheterna 

beror på att problemet med fotbollsvåldet skiljer sig mellan olika städer. T.ex. 

så har Stockholm, Göteborg och Malmö haft problem med större grupperingar 

av aktiva huliganer.  

 

4.1 Hur man arbetar i Stockholm 

 
I Stockholm finns sju heltidsanställda supporterpoliser som bara jobbar med 

denna uppgift. Organisationen kring dessa personer är uppdelad så att två 

personer har huvudansvaret för Hammarby, två för Djurgården, en för AIK och 

två för utredningarna. Men på matcherna så jobbar ändå samtliga ihop eftersom 

det krävs personkännedom för att identifiera eventuella risksupportrar. Dessa 

personer fungerar även som en underrättelsetjänst åt myndigheten i samband 

med matcher samt sammanställer en risk och hotbild inför varje match. Till 

skillnad mot de andra polismyndigheterna i Sverige så utreder 

supporterpoliserna i Stockholm eventuella brott som rör insatserna.  

 

4.1.1 Hotbild 

 
Inför varje allsvensk och superettan match gör man en risk och hotbedömning 

för matchen. Den görs på en blankett som heter polisinsatser vid 

idrottsevenemang. På denna blankett fyller man bl.a. i hur hotbilden ser ut inför 

en match.  Detta är en skala från 1-5.  

1 = Ingen hotbild. Ringa risk för angrepp.  

2 = Låg hotbild. Viss risk för angrepp.  
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3 = Förhöjd hotbild risk för angrepp.  

4 = Hög hotbild. Betydande risk för angrepp.  

5 = Mycket hög hotbild. Uppenbar risk för angrepp.  

 

Inför säsongen träffas man och bedömer varje match var för sig. Under dessa 

möten går man igenom hur dessa matcher såg ut föregående säsong. Underlaget 

som man får fram av detta möte skickas sedan ut till de berörda 

polismyndigheterna så att man, redan på ett tidigt stadium, kan börja planera i 

stora drag hur polisinsatsen kommer att se ut. Sedan, cirka en vecka innan 

matchen, så har polismyndigheten möte med mycket mer detaljerad 

information. Då har supporterpolisen tagit fram information på hur många så 

kallade risksupportrar som kommer att vara på plats från varje lags klack, hur 

mycket publik det kommer att vara, matchens betydelse, om det är en 

derbymatch. Man tittar även på om det finns etniska motsättningar i lagen som 

spelar. All den här informationen använder man sig sedan av när man 

bestämmer vilken hotbild man har innan en match.  

Om man kommer fram till att en viss match har en viss hotbild vid mötet som 

sker veckan innan, så behöver inte det betyda att det är samma hotbild som 

gäller när det väl är dags för match. Som exempel så kan det räcka att man tre 

timmar innan match får vetskap om att det kommer ett antal risksupportrar som 

man inte visste om i inledningsskedet. Detta kan göra att man måste byta 

hotbedömningen från en 2:a till en 3:a på väldigt kort tid. Och då är det viktigt 

att man är beredd på detta.  

Som exempel på hotbildsgraderingen så används 3:an oftast när det är derbyn 

eller liknande. 5:an används nästan aldrig. Ett tillfälle när den användes var vid 

Göteborgskravallerna då man skulle bedöma nästa dag efter första dagen.  

 

Efter alla matcher nationella, allsvenska och superettan skrivs en rapport som 

lämnas in till rikskriminalen. Rikskriminalen skickar sedan ner en 

sammanställning efter varje säsong till Europol i Utrecht, de har en europisk 

databas som heter ”International Footballpoint”. Varje land har i sin tur ett 

system som heter ”National Footballpoint” Där kan man gå in och kolla vad 

som hänt kring klubbar och nationella lag, och på så sätt skaffa information som 
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man sedan använder för att kunna klassificera hotbilden. Hur mycket problem 

har det varit kring laget tidigare, vilka ingripanden har skett? osv.    

 

4.1.2 Kommendering 
 

Information kring vilka slags supportrar (A, B eller C-supportrar) som kommer 

att närvara vid matcher är viktigt att använda sig av när man planerar insatser på 

matcher. Denna information ligger till grund för personaluttag vid 

poliskommenderingar och taktiskt uppträdande vid dessa. Men även tidigare 

erfarenheter är en viktig faktor när det gäller risk och hotbedömning. Kan man 

nyansera vilka av mängden supportrar som är risksupportrar så kan man 

fokusera på dessa. Ett exempel kan vara när tusen djurgårdare kommer på 

besök, så kanske bara 25-50 är risksupportrar. Koncentrerar man sig på dessa 

supportrar så behöver inte insatsen bli så stor och kräva så många 

poliser/vakter, vilket i sin tur leder till att man sänker kostnaden för 

polismyndigheterna. Som exempel på detta så krävdes det 450 poliser på 90-

talet vid en derbymatch. Nu har man genom identifikation av risksupportrarna 

dragit ner på antalet poliser till 160-170 på samma typ av match.  

 

Under matcherna befinner sig sällan uniformerad polis inne på arenorna utan de 

står i beredskap utanför ifall något skulle inträffa. Dessa är ofta IMF – utbildade 

(IMF = Ingripande Mot Folkmassa). De har en kravallutrustning på sig med 

sköldar och batonger. I ledningshytterna på arenan sitter arenabefälet. Han 

ansvarar över arrangörens ordningsvakter och poliserna inne på arenan. Det 

finns också en insatschef som har det övergripande ansvaret över insatsen. 

Supporterpoliserna är inne på arenan, de är civilt klädda, men har pistol, batong, 

fängsel, pepparspray och radio. Man är civilt klädd för att underlätta kontakten 

med supportrarna. Det finns även en annan grupp av poliser som ibland finns 

inne på arenan, de är en typ av insatsgrupp som är civilt klädda och är speciellt 

utbildade för civila gripanden. Denna grupp har benämningen KILO-gruppen.  

 

Inne på arenan är det ordningsvakterna och matchvärdarna som jobbar för att 

säkerheten skall upprätthållas. Matchvärdarna visiterar alla supportrar från de 

båda lagen innan de går in på arenan. 
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På detta sätt har man jobbat i ungefär 10 år. Man har märkt att det är bättre med 

så få uniformerade poliser som möjligt på arenan, då detta kan anses som 

provocerande.  

 

En av de stora uppgifterna poliserna har att lösa kring matcherna är 

logistikproblemen. Alltså hur supportrarna skall ta sig till och från arenan på ett 

säkert och snabbt sätt. 

 

4.2 Hur man arbetar i Halmstad 

 
Halmstadspolisens arbete mot huliganer är i stora delar lika som i Stockholm. 

Men det finns vissa skillnader, och det är de vi ska belysa här.  

Halmstad har i sin organisation två stycken supporterpoliser som har sin 

ordinarie anställning vid näpo-avdelningen. Anställningen som supporterpolis 

sker som en bisyssla där den huvudsakliga uppgiften är att fungera som en länk 

mellan polismyndigheten, klubben (Halmstads BK), supporterklubben 

(Kvastarna) och att vara en kontaktperson för andra supporterpoliser runt om i 

Sverige. De fungerar även som en kontaktperson för europeiska klubbar när 

sådana kommer på besök till Halmstad. Detta samarbete handlar i huvudsak om 

utbyte av information.  

Personerna som jobbar med detta har ingen utbildning bakom sig som riktar sig 

mot idrottsevenemang, utan det är intresset för detta som har gjort att de idag är 

supporterpoliser.   

 

Även i Halmstad så är den primära uppgiften för supporterpolisen att initialt 

jobba med informationsinhämtning innan matcherna för att kunna bestämma 

storlek på insatserna. Man jobbar ungefär på samma sätt när det gäller den risk- 

och hotbedömning som görs inför varje match. Man använder sig även av 

blanketten som Stockholm använder sig av.  

Supporterpolisen i Halmstad ser kvastarna som en samarbetspartner. De ställer 

krav på att supportrarna sköter sig vid matcher, och i gengäld så hjälper polisen 

till med eskort och logistik till och från arenan vid bortamatcher.  
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Halmstad har tidigare nästan uteslutande haft kategori-A supportrar och inte 

haft något problem med kategori-B eller C supportrar. Men nyligen så har det 

dykt upp en grupp på cirka 10 personer i åldrarna 20-25 år som har rest runt, 

framförallt i södra Sverige, och ställt till med bråk. Dessa killar är helt vanliga 

idrottsaktiva killar, tidigare helt ostraffade. Supporterpolisen i Halmstad har 

kartlagt denna grupp under året och har nu bra koll på dom. Polisens taktik, när 

man har med sådana grupper att göra, är att avanonymisera medlemmarna. 

Alltså att låta personerna känna sig övervakade så att dom inte längre tycker att 

det är roligt att ställa till med bråk.  

 

Ett annat problem som har dykt upp under de senaste åren är bengaleldarna som 

kastas in på fotbollsplanen, främst av motståndarlagets supportrar. Och 

eftersom polisen filmar läktarna så har supportrarna kommit på andra sätt att 

komma runt straffet. Man smugglar in bengaleldarna, och när det är dags att 

tända och slänga iväg dessa så sätter man eldarna i en underårigs händer (under 

15). Detta bara för att man inte är straffmyndig när man är under 15 år. 

 

4.2.1 Kommendering 
 

Inför varje allsvenskt match sker ett förmöte, vid högriskmatch två möten. 

Dessa möten hålls av en matchdelegat från svenska fotbollsförbundet. 

Närvarande vid mötena är polis och säkerhetsansvariga för klubbarna, team 

ungdom (se kommentar PL3 §), representanter från båda klubbarna, 

brandmyndigheten, arenaägarna. På detta möte går man igenom ett protokoll 

som svenska fotbollsförbundet har framställt. 

 

Vid själva kommenderingen på en hemmamatch, finns huvuddelen av 

polisstyrkan utanför arenan beredd att rycka in om det skulle hända något. 

Denna insatsstyrka består av den vanliga ordningspolisen. Samtliga 

ordningspoliser i Halmstad har fått en egen IMF-utrustning. 

De enda poliser som finns inne på arenan är de poliser som filmar läktarna och 

supporterpoliserna. Skillnaden här jämfört med Stockholm är att poliserna inne 

på arenan är uniformerade.  
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Antalet poliser som jobbar vid en match varierar beroende på vilken hotbild 

man har arbetat fram. Men den brukar ligga kring 40 extra poliser. 

 

4.3           Lagstöd 

 
Det finns ingen specifik lagstiftning vid idrottsevenemang utan man får 

använda sig av olika delar av lagboken för att hitta stöd i polisens 

tillvägagångssätt. Om man vill se själva lagarna som vi här nedan kommenterar 

så finns de i bilaga 2. Här kommer en sammanfattning av vilka lagar svensk 

polis använder sig av vid fotbollsmatcher: 

 

4.3.1 Polislagen 

 
Kommentar 3 §: I Stockholm har man ett samarbete med Soc. ”Projekt support” 

som 2003 vann BRÅ:s tävling för bästa brottsförebyggande verksamhet. Detta 

projekt bygger på en ledning som består av supporterpolisen samt socialarbetare 

från olika stadsdelar med personkännedom. Dessa är med vid matcher och 

hjälper polisen med arbetet kring ungdomarna. De kan avlasta med transport av 

ungdomar som av någon anledning skall skjutsas hem till föräldrarna. 

Personalen från Socialtjänsten jobbar vidare med ungdomar som är föremål för 

ingripande av polisen vid matcherna. Detta samarbete har blivit mycket 

uppskattat. När polisen kontrollerat ungdomarna skickas ett brev hem till 

föräldrarna, där man förklarar anledning till kontrollen. Föräldrar uppmanas i 

brevet att de skall ringa tillbaka till polisen och berätta att de tagit del av 

informationen. Detta leder ofta till ett långt socialt samtal.  

I Halmstad har man ett liknande projekt som är relativt nystartat. Det projektet 

heter Team Ungdom och det är ett samarbete mellan socialtjänsten och polisen. 

 
 

Kommentar 13 §: Detta är en paragraf som används väldigt mycket när det 

gäller fotbollsmatcher. Och då handlar det mestadels om avvisning/avlägsning, 

t.ex. ifrån en idrottsarena. Man har också rätt att omhänderta någon i 6 timmar 

om inte de andra åtgärderna är tillräckliga.  
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Kommentar 13c §: Denna paragraf används när det handlar om större grupper 

med supportrar. Problemet med denna paragraf är att man inte kan omhänderta 

en hel grupp med människor utan att det har skett en individuell prövning av 

samtliga deltagare av gruppen. Och när man ska avvisa/avlägsna så får det, 

enligt praxis inte vara längre än 5 km för då blir det ett omhändertagande. Detta 

skapar också problem eftersom 5 km i Stockholm är ca 2-3 tunnelbaneplatser. 

Och avlägsnar man en grupp med stökiga supportrar så är de med lätthet 

tillbaka på samma plats inom 20 minuter. 

 
 

Kommentar 19 §: Det som är bra med denna paragraf är att ett brott inte 

behöver ha skett för att en polis ska kunna kroppsvisitera någon. Det räcker om 

det finns en risk för att farliga föremål ska komma till användning. Detta 

använder man sig av för att identifiera personer som avvisats/avlägsnats med 

stöd av PL 13§ och PL 13c§. 

 
 

Kommentar 24 §: Denna paragraf används oftast innan och efter matcher då 

supportrar från olika lag ska hem från arenan. Då anvisas olika vägar för dessa 

så att dessa grupper inte ska möta varandra utanför arenan. Det blir ett sorts 

brottspreventivt arbete. Detta beslutas oftast i förväg av polismyndigheten. 

 

4.3.2 Övriga lagar 
 

Kommentar: Lag Om omhändertagande av berusade personer: Denna lag 

används oftast på de stökiga enskilda supportrarna. Det är sällan de som är fulla 

som ställer till med stora bråk, utan denna paragraf använder man sig främst av 

på Kategori A supportrar. Risksupportrarna är oftast inte fulla när de ska slåss 

eftersom som slåss sämre då. Denna lag gäller också för ordningsvakter men då 

ska de så skyndsamt som möjligt överlämna till närmaste polisman. 
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Brottsbalken  
 

Sen finns det också ett antal lagar i Brottsbalken som också är aktuella. Bland 

annat misshandel (3 kap. 5§), grov misshandel (3 kap 6§), upplopp (16 kap. 1§), 

våldsamt upplopp (16 kap. 2§) och ohörsamhet mot ordningsmakten (16 kap. 

3§). Det finns naturligtvis massor med andra lagar att tillämpa och som finns 

med hela tiden. Men dessa är de vanligaste man använder när det gäller 

huliganer.  
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5. Diskussion 

 
Frågan vi var tvungen att ställa oss under arbetet av denna uppsats är vad som 

är problemet? Har vi idag ett problem med huliganism i Sverige? Om man 

jämför med andra länder kan man tycka att vi har ett väldigt litet problem. 

Kollar man på länder som Polen, Holland, Spanien och Italien så ser man att 

problemen där med huliganism är mycket större och brutalare. Som exempel 

kan nämnas att man i Polen har egna seriesystem för huliganismen där man har 

domare som dömer slagsmålen. I Italien har man i princip gett upp från polisens 

sida och låter dom slåss på läktarna. I Holland har man på vissa arenor burar av 

stängsel där supportrarna får sitta under matcherna. Problem i den här 

utsträckningen har vi inte i Sverige, men visst finns det problem även i Sverige. 

Det mest oroväckande är att huliganerna alltså C-supportrarna blir mer 

utstuderade och organiserade.  

 

Polisen, i samarbete med klubbarna, har lyckats ta bort det ena benet i 

rutinaktivitetsteorin (Avsaknaden av kapabla väktare) på arenorna och därmed 

dragit ner på brottsligheten i och kring arenorna avsevärt. Men detta har bara 

gjort att huliganerna gör upp någon annanstans. Går det överhuvudtaget att ta 

bort huliganism helt? Den motiverade gärningsmannen och det lämpliga 

objektet kommer ju alltid att finnas där så länge fotbollslag finns, så det enda 

polisen kan göra är att koncentrera sig på att det ska finnas kapabla väktare. 

Men eftersom huliganerna hela tiden träffas på nya ställen så blir detta väldigt 

svårt. Det kanske till och med är en omöjlig uppgift? 

Sen kan man fråga sig om det är bra eller dåligt att våldet har förändrats. 

Allmänheten kanske tycker att det är bra att dessa risksupportrar inte längre 

ställer till bråk på och strax utanför arenan. De kan numera känna sig säkra på 

matcherna och kanske gå dit med hela familjen utan att vara rädda för dessa 

huliganer. Men det skapas ändå en oro när dom träffas ute på stan och slåss mot 

varandra. 

 

En sak som vi tycker borde förbättras är att klubbarna borde ta större ansvar för 

sina egna supportrar. Man borde ställa högre krav på de när det gäller 
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avstängningar. Klubbarna bestämmer ju vilka som får gå på matcherna. Och nu 

är det väldigt få som blir avstängda från matcher. När det har hänt har det 

handlat om någonting de gör på arenan. T.ex. kastat pyroteknik eller andra 

föremål. Att slåss är inte ett tillräckligt skäl för att bli avstängd enligt 

klubbarna. Man borde kunna ha en policy som säger: har du blivit dömd i 

samband med huliganbråk så blir du avstängd från arenan också. Det ska inte 

spela någon roll om du är på arenan eller utanför. 
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6. Källförteckning 
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Bilaga 1 

Supporteruppdelning 

Eftersom vi kommer att använda oss av olika benämningar av supportrarna 

under arbetet så kommer här en uppdelning av supportrarna. Denna 

kategorisering av supportrarna är gjord av polismyndigheten i Stockholm, och 

den används av alla polismyndigheter i hela landet.  

 

A-supportrar är lugna och skötsamma supportrar av ”klackkaraktär” med 

intresse för sporten som är trogna ”sitt” lag. Denna grupp anses vara viktig att 

stödja till ett fortsatt positivt uppträdande. Denna grupp kallas även ”julgranar”. 

 
B-supportrar består av potentiella bråkmakare. Supportrar som lätt provoceras 

eller påverkas av C-supportrar. De springer ofta med den stora massan vid s.k. 

rusningar och blir ibland omhändertagna enligt Lagen om omhändertagande av 

berusade personer eller Polislagens 13§. 

 

C-supportrar är våldsbenägna och kriminella supportrar som anses använda 

matchtillfällena till att starta bråk mellan supportergrupper och/eller med polis. 

De anses ofta styra/leda B-supportrarna.  

 

Risksupportrar är kategori B & C supportrar som betraktas som 

risksupportrar. Detta uttryck användes av den som inte kan klassa 

supportern/supportrarna som B eller C. 

 

Kategori C-supportern är ofta människor som har jobb, och i övrigt inte på något 

sätt är socialt missanpassade. De strider för något som de tycker är oerhört 

viktigt! Det finns en stor hängivenhet, idag är huliganismen en kultur. Åldern på 

de flesta av dessa supportrar varierar, men få är under 18 år. Detta beror till stor 

del att de inte kommer in på pubarna, som är en mötesplats för dessa. 
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Bilaga 2 
 

Polislagen 
 
3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också 

äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 

polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta 

med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 

förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. Lag (2003:413). 

 

13 § Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör 

en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att 

ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst 

område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en 

straffbelagd handling skall kunna avvärjas. 

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet 

skall uppnås, får personen tillfälligt omhändertas. 

 

13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i 

folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de 

befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas. 

En sådan åtgärd får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten endast 

om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. Lag 

(1998:27). 

 

19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller 

avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den 

utsträckning som är nödvändig 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om 
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hand, eller 

2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka 

efter 

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv 

eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant 

föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller 

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar 

skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med 

åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till 

omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 

§ brottsbalken. Lag (2003:858). 

 

24 § I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller 

säkerheten får polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller 

säkerheten skall kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område eller 

utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar. 

Under samma förutsättningar som anges i första stycket får polismyndigheten 

anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg. 

Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas, får en 

polisman, i avvaktan på polismyndighetens beslut, meddela sådana förbud och 

anvisningar som avses i första och andra stycket. Lag (1998:27). 

 

Lag om omhändertagande av berusade personer 

 

1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel 

att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller 

för någon annan får omhändertas av en polisman. 

Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte 

omhändertas enligt första stycket. Lag (1984:391). 
 


