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 Abstract 

 
Fotbollshuliganism har i många år varit ett mer eller mindre stort problem för 

arrangörer, ordningsmakt och samhället som sådant. I slutet på säsongen 2006 

eskalerade problemet med händelser i Stockholm och Södertälje. Under löpsedlar 

likt ”Skandal på Söderstadion” har företrädare för förbund och diverse journalister 

uttryckte sitt missnöje med rättsväsendets möjligheter att arbeta mot 

huliganismen. Detta väckte vårat intresse att läsa in oss på fenomenet samt 

förkovra oss i de lagstöd som finns att arbeta med under fotbollskommenderingar. 

På detta sätt kunde vi bilda oss en uppfattning om ordningsmakt och föreningar 

har tillräckliga medel att motverka huliganismen eller om det verkligen föreligger 

brister i lagstiftningen. Vårat tillvägagångssätt har uteslutande inneburit 

litteraturstudier. Detta kan tyckas vara ett begränsat sätt att studera ett praktiskt 

fenomen, men samtidigt måste man ha i åtanke att det är under en begränsad tid 

fördjupningsarbetet skall färdigställas och någon tid för fältstudier av högre 

kvalitet föreligger ej. Vi tycker att vi med dessa begränsningar ändå har lyckats 

bilda oss en god uppfattning om vilken omfattning problemet har, samt vilka 

möjligheter vi har att arbeta gentemot företeelsen. Dock finns det några punkter 

som skulle kunna öka förutsättningarna för ordningsmakten att göra ett bättre 

arbete. Med den nya lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (SFS 

2005:321) kan rättsväsendet agera långsiktigt mot de som ställer till med oreda på 

idrottsarenorna. Men lagen skulle kunna komma bättre till nytta om man kunde 

lätta på sekretessen mellan polis och förening så att idrottsföreningarna i högre 

grad får kännedom om identiteten på dem som de kan ansöka om tillträdesförbud 

för. Ett alternativ att polisen själva skulle har rätt att initiera en dylik ansökan. De 

möjligheter som polisen har att idka ordningshållning anser vi är fullgod. Det 

enda som egentligen kan begränsa polisen på detta område är personalstyrkan och 

huruvida de tjänstgörande har den kunskap i och omkring de lagstöd som kan 

användas under en ordningshållande kommendering. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att skriva om fotbollshuliganismen som företeelse och de lagstöd 

som finns tillgängliga för att komma till bukt med denna företeelse. Vi känner 

en vag aning om att den lagstiftning som finns idag inte helt möter de krav som 

ställs för att lösa problematiken på ett ultimat sätt. Våran uppfattning har stärkts 

med de händelser som vi tagit del av via media den senaste tiden (stormningen 

av planen på Söderstadion i matchen Djurgårdens IF-Hammarby IF, samt 

stormningen av planen i matchen Assyriska FF-Bunkeflo IF på Södertälje 

Fotbollscenter), något som också stöds av uttalanden från polischefer och 

representanter från idrottsrörelsen. 

Då vi båda erhållit aspirantplacering i Stockholms så är det mycket möjligt att 

vi framöver kommer att tjänstgöra på idrottskommenderingar. Ytterligare en 

anledning att känna till bakgrunden om den huliganism som vi har i Sverige 

samt vilka möjligheter vi har att motarbete dess brottsliga företeelser. Vi har lätt 

berört dels IMF-metoder under skolans utbildning samt att vi i momentet 

”Ordning och trygghet” berört upploppsbegreppet samt ordningsstörningar.  

Vi vill med detta fördjupningsarbete titta närmare på samtliga lagar som kan 

tillämpas vid ovan nämnda tillfällen. 

För att känna trygghet i vår yrkesutövning anser vi att det är viktigt att känna 

till de verktyg som finns till hands för att stävja dessa ordningsstörningar, vilket 

är en av polisens grundläggande arbetsuppgifter.  
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1.2 Syfte 

Vår ambition med denna rapport är att ge en bild över fotbollsrelaterad 

huliganism som företeelse i nära anslutning till idrottsarenor och hur 

problembilden ser ut kring detta.  

Vi kommer även att försöka klargöra lagstiftningen som vi har att arbeta med 

idag och hur den på olika sätt kan passa bättre vid vissa situationer än andra. 

 

1.3 Frågeställningar 

Problembild: 

• Vad är fotbollshuliganism? 

• Hur ser fotbollshuliganismen ut i Sverige? 

Lagstiftning: 

• Vilka lagstöd finns i arbetet mot fotbollsrelaterad huliganism? 

• Vilken nytta fyller ”Lagen om tillträdesförbud till idrottsarrangemang”? 

• Hur kan lagstiftningen ändras för att bättre möta de krav som ställs för att på 

ett bättre sätt arbeta mot fotbollshuliganism? 

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete är avgränsat till att beskriva fotbollsrelaterad huliganism i Sverige. 

Vi skall begränsa oss till de problem som finns i eller i nära anslutning till 

idrottsarenorna och inte beröra misshandelsuppgörelser som sker långt från 

idrottsarenorna under uppgjorda former. 

Vi kommer att gå igenom de lagar som finns för att möta problemet. Vidare 

kommer vi inte att hantera den sedvanliga rätten såsom rättegångsbalken och 

brottsbalken. Dessa balkar är givetvis aktuella då huliganer gör sig skyldiga till 

skadegörelse eller misshandel. Eventuellt kan vissa delar beröras då det flyter 
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samman ganska naturligt med det vi valt att beröra. Vi har även valt att inte 

behandla upploppsbegreppet då vi anser att det, även om det ibland kan höra till 

de händelser som utspelas, har en dimension som inte direkt kan kopplas till de 

sedvanliga ordningsstörningarna vid idrottsarrangemang där uppsåtet ytterst 

sällan är att sätta sig upp mot myndighet. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Genom att läsa in oss på ämnet, samt gå igenom de lagar som kan tillämpas, har 

vi bildat oss en uppfattning i ämnet. Därefter försöker presentera det material vi 

samlat på oss på ett tydligt sätt. 

Gällande problembilden så har vi funnit mycket information på internet.  Bland 

annat forum där företeelsen helt enkelt organiseras och diskuteras.  Det har 

genom åren skrivits många artiklar i media som ger en bra bild över ämnet. 

Kvällstidningar kommer inte på någon punkt att få vara självbärande i 

källhänseende. 

Genom studier av problembilden så har diskussionerna om lagar och metoder 

för att förhindra fenomenet kommit naturligt. Därmed har vi fått bra vetskap om 

vilka lagar och propositioner som vi skall läsa in oss på för att titta närmare på 

vilka juridiska verktyg vi har att arbeta med. 

Vi har inte upplevt några problem med att finna det material som vi behövt för 

fördjupningsarbetet då det finns både finns mycket av både dagsfärsk och äldre 

information att förkovra sig i. 
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2. Bakgrund och teori 

Hösten 1971 kom den moderna fotbollshuliganismen till Sverige1. IFK 

Göteborg-anhängare stormade planen i en bortamatch mot Örebro. IFK låg 

under med 1-0 och var på väg att ramla ur Allsvenskan. Matchen avbröts, och 

IFK åkte sedermera ur den högsta serien. Det var första gången sedan början av 

1900-talet som ett så stort bråk uppstod, och händelsen fick genom TV en stor 

nationell spridning. 

I början av 90-talet började firma-fenomenet växa fram2. En firma består av löst 

sammanhängande supportrar som inte tvekar att ta till våld för att, som de ser 

det, försvara sitt lags färger. Den första firman bestod av AIK-supportrar. 

Motsvarigheter kom snart hos Djurgårdens IF, Hammarby IF, Malmö FF, 

Helsingborgs IF, IFK Göteborg och Gais.  

Fenomenet är ett storstadsproblem koncentrerad till Stockholm, Göteborg och 

Skåne. Firmagrupperingarna har inget som helst officiellt stöd av varken 

moderföreningen eller supporterklubbarna. Fotbollshuliganer svärtar ner sin 

klubbs rykte, gör det svårare att knyta kontakter med sponsorer och skrämmer 

bort vanliga supportrar och barnfamiljer från arenorna. Uppstår incidenter inne 

på arenan kan dessutom såväl hemma- som bortalaget drabbas av poängavdrag 

och böter.  

Fotbollsrelaterad huliganism är ett problem med många aspekter. Dels finns 

problematiken med personer som stör idrottsarrangemangen inne på arenan 

genom att använda bengaliska eldar (brandfara, förbjudet av fotbollsförbundet) 

eller kasta in föremål på planen mot spelare och funktionärer, dels finns det de 

som inte utmärker sig negativt under matcherna för att därefter ställa till oreda 

efter matchens slut i nära anslutning till arenan. Det måste dock understrykas att 

den stora massan av fotbollssupportrar är fredliga och uppträder på ett bra sett 

                                                
1 Lundh (1999) 
2 Green (2003) 
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såväl före, under som efter matcherna.  

Fotbollshuliganismen, eller mer specifikt dess utövare, är ett samhällsproblem. 

Fotbollshuliganismen drabbar samhället på flera nivåer och man kan utan 

svårigheter räkna upp ett flertal tänkbara brottsoffer. 

Vid oreda på arenan i samband med match kan klubbarna drabbas av böter och 

poängavdrag. Svenska fotbollsförbundets tävlingskommitté beslutade hösten 

2006 att Hammarby IF skulle få tre poängs avdrag samt ett bötesbelopp på 200 

000 kr för ”derbyskandalen” hemma mot Djurgårdens IF på Söderstadion där 

man hade blivit tvungen att avbryta matchen en bit in i andra halvlek på grund 

av att bengaliska eldar kastades in på planen och att ett antal individer stormade 

densamma.3 

Ett annat straff som fotbollsförbundet kan utdöma är att en klubb tvingas spela 

en eller flera hemmamatcher utan åskådare vilket slår hårt i form av uteblivna 

intäkter och uteblivet publikstöd. Vid sammandrabbningar mellan olika 

huligangrupperingar eller mellan huliganer och ordningsmakten är det inte 

ovanligt med personskador som följd. I Sverige har vi ett känt dödsfall, Tony 

Deogan som avled efter ett uppgjort bråk mellan AIK- och IFK 

Göteborgsanhängare i Stockholm. Allvarligare personskador hör som tur är till 

ovanligheterna, något som man delvis kan tacka huliganernas "hederskodex4" 

för. (Mer om denna ”hederskodex” nedan.)  

I närområdet till idrottsarenorna kan lokala butiksägare utsättas för 

skadegörelse som inte sällan ger stora ekonomiska kostnader för dem själva och 

deras försäkringsbolag. Utöver problematiken med skadegörelse, misshandel 

och ordningsstörning har Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm en bild 

av att fotbollsvåldet rekryterar ungdomar som från början kanske bara varit 

intresserade av fotbollskulturen, men när de väl kommer in i de destruktiva 

                                                
3 Sveriges Radio (2006) 
4 Höglund (2005) 
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gängen dras med i annan kriminalitet och droganvändning.5 

Vad är det då som driver fotbollshuliganerna?  

Anders Green, adjunkt i kriminologi vid Polishögskolan i Stockholm, anser att 

maskulinitetsteorin och differentiella associationer är passande 

förklaringsmodeller. Våldsbrott är till stor del ett manligt fenomen, gällande 

såväl gärningsmän som offer. Av detta skäl ligger det nära till hands att 

diskutera fotbollshuliganism utifrån teorier om maskulinitet. Fotboll är i sig en 

tuff sport, som ofta är en viktig del i manlig fostran med inslag av 

disciplinering. Maskuliniteten speglas samtidigt i vad den inte är, innebärande 

att vara kvinnlig, vek och även "bögig". Denna mentalitet återfinns också, ofta i 

högre grad, i kampen utanför plan. I huligankretsar värdesätts kurage, fysisk 

styrka och slagsmålskompetens.6  

Forskaren Carina Johansson (2004) fokuserar sig på spänningssökande som den 

bakomliggande orsaken till huliganvåld. Vardagslivet är tråkigt och torftigt, 

vilket skapar ett behov av spänningslösare, där våldsamheter kan vara en del 

som blir beroendeframkallande för att lätta på de uppdämda frustrationerna. Det 

har tidigare angetts som förklaring till den engelska huliganismen, med fokus 

på en frustrerad arbetarklass (Campbell & Dawson, 2001).7    

Här är engelska klubben Millwall ett typexempel. Laget och supportarna är 

hemmahörande i  sydöstra London, i en socialt utsatt del av staden. Millwall 

förknippas med det sämsta inom fotbollen. Våld, rasism, skadegörelse och 

upplopp, kort sagt huliganism. Det finns visserligen många engelska klubbar 

med ett skräckinjagande supporterfölje, alla större klubbar har sina "firmor" av 

våldsverkare. Men när det gäller Chelsea, Leeds och West Ham finns det också 

annat att tala om än kravaller. Millwall är enbart kända för sina stökiga 

                                                
5 Intrapolis (2006) 
6 Green (2006) 
7 Sarnecki (2003) 
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supportrar. 8 

Sutherland diskuterade redan kring år 1940 i sin differential association-teori att 

kriminella beteenden blir inlärda i individens närmiljöer och där personer som 

de ser upp till blir naturliga förebilder.9 För att kunna vistas vidare i dessa 

miljöer är den naturliga utvecklingen att man själv börjar bete sig som de andra 

i omgivningen. Såväl Chester10 som Höglund11 ger i sina självbiografier 

exempel på detta fenomen. Via besök på fotbollsmatcher kom de i kontakt med 

huliganismen och blev allt mer en del av den själva. Som yngre supportrar såg 

de upp till de erkända huliganerna för att sedan under årens lopp själva bli 

dyrkade.  

 

Vi anser också att Albert K Cohens subkulturteori12 är tillämpbar på den här 

sortens företeelser.  Cohen menar att underprivilegierade ungdomar utvecklar 

en egen subkultur i protest mot samhällets krav på anpassning till svåråtkomliga 

medelklassideal, som är just svåråtkomliga på grund av generellt sämre 

förutsättningar och utgångsläge. Denna subkultur, som ofta sprids genom gäng, 

premierar andra typer av värden än medelklasskulturen. Gänget är det centrala 

och det viktigaste är samhörigheten mellan de allierade i ”gänget”, där 

symboler för tillhörigheten är en viktig del. Subkulturbegreppet förklarar 

drivkraften bakom de underprivilegierades kriminalitet, men inte de 

privilegierades. Fotbollsfirmor består av individer från båda dessa grupper. 

Subkultur räcker således inte som förklaring till firma-fenomenet.  

Fotbollsfirmorna har en hederskodex som omskrivs i Johan Höglunds bok ”En 

av grabbarna”. I boken beskriver han sitt liv i firman, han berättar att man har 

egna speciella regler som man skall rätta sig efter, ”om en person blir slagen till 

marken” under en sammandrabbning får denne inte ”användas längre” tillika får 

man inte heller fortsätta att misshandla den som ligger ner. Detta, liksom den 
                                                
8 Offside (2002) 
9 Sarnecki (2003) 
10 Green (2003) 
11 Höglund (2005) 
12 Sarnecki (2003) 
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outtalade regeln om att inte använda tillhyggen, följs dock inte slaviskt.  

Höglund beskriver vidare hur det föreligger olika territorier för vart man får 

uppehålla sig om man är en ”Firman boy” eller om man tillhör DFG 

(Djurgårdens fina grabbar). Det kan gälla både stadsdelar samt att man har sina 

speciella pubar dit man går för att ladda upp inför matchen.  Skulle en 

anhängare från ett ”fientligt” lag visa sig anses det som en direkt krigshandling. 

Något som även detta passar väl in i subkulturteorin. 

Huliganlivet är ofta väsensskild i förhållande till livet i övrigt, personer kan 

ikläda sig en roll vid matcherna och leva ett helt vanligt "Svensson-liv" vid 

sidan om. 

 

2.1 Gäng- och firmabegreppet 

Gängbegreppet i fotbollshuligansammanhang definieras enligt följande:13 

• Består av en grupp individer 

• Har någon form av symboler för medlemskap - klädesplagg 

(märkeskläder, hood-tröjor), tatueringar (klubbmärke motsvarande) 

• Beständighet - ett år eller längre 

• Territorium som gänget försvarar - föreningens hemstad, föreningens 

färger, föreningens kärnområde/arena 

• Brottslighet - gänget är starkt engagerad i sin brottsliga verksamhet, att 

med våld stå upp för sin förening är målet med medlemskapet i gänget 

 

                                                
13 Sarnecki, 2003 
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3. Lagar och verktyg 

För att stävja fotbollshuliganer finns det ett flertal verktyg som vi anser att man 

bör känna till, bland annat polislagen och ordningslagen som kan tillämpas 

direkt på plats. År 2005 utvecklades möjligheterna att motverka huliganismen 

genom Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, som ger 

lagligt stöd att avvisa eller avlägsna en individ som fått tillträdesförbud. Vi 

kommer här att presentera dessa ”verktyg” och försöka ge kunskap om hur man 

bör nyttja dem på bästa sätt. 

På hemsidan för AIK:s firma, Sverigescenen14, beskriver man under rubriken 

”Rättshjälp” vilka lagstöd polisen brukar använda för att frihetsberöva 

ordningsstörare och hur rättssystemet fungerar. Med detta i åtanke är det viktigt 

(liksom alltid annars) att agera korrekt och vara beredd på att ge svar på tal om 

man frågar på vilka grunder man utför en viss åtgärd. 

På ”rättshjälps-sidan” uppmanas man kortfattat att i största möjliga mån ljuga 

för polisen - alternativt hålla tyst. Man anser att det aldrig lönar sig att tala 

under ett förhör. Man skall även följa med frivilligt då man annars ”riskerar 

stryk och sedan åtalas för våld mot tjänsteman”. Ytterligare saker att tänka på är 

att man skall strunta i hot och löften, se till att ha en kamrat eller advokat 

närvarande vid polisförhör, aldrig skriva på en bot eller strafföreläggande och 

viktigast av allt aldrig sätta dit sina egna eller för den delen sina motståndare 

(”gola”). 

Det kan tyckas vara ett ganska normalt beteende hos kriminella och således inte 

något speciellt. Men det visar på att man själva är fullt medvetna om att man 

faktiskt inte går helt jämsides med den rättsuppfattning som allmänheten har, 

och på sätt och vis lever ett kriminellt liv, samtidigt som att man till viss del 

faktiskt försöker läsa in sig i den lagstiftning som vi har och på så sätt försöker 

utnyttja den på bästa sätt till sin egen fördel. 

                                                
14 Sverigescenen 061026 
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3.1 Polislagen 

Polislagen (PL) 13 §:  Näst efter Lagen om omhändertagande av berusade 

personer är polislagens 13:e paragraf nog den vanligaste grunden till 

avvisanden och omhändertaganden av personer ute i samhället, givetvis är det 

ett ypperligt verktyg även i fotbollsrelaterad huliganism.  

För att använda sig av PL 13 § så krävs det att vissa rekvisit är uppfyllda: En 

person skall genom sitt uppträdande störa den allmänna ordningen eller utgöra 

en fara för allmänheten. En polisman har då rätt att i första hand muntligen 

avvisa den störande personen, med andra ord skall han uppmanas att självmant 

lämna området. Om personen vägrar lyda uppmaningen så har polisman rätt att 

fysiskt avlägsna den störande personen från platsen. I de fall då ett avvisande 

eller avlägsnande ej är tillräckligt för att uppnå avsett resultat kan man istället 

omhänderta personen, ett omhändertagande leder oftast till att personen 

placeras i en ”fyllecell” på polisstationen. Ytterligare en omständighet för ett 

PL 13-ingripande kan vara att man avvärjer en brottslig handling och 

omständigheterna talar för att den omhändertagne kommer att fortsätta med sin 

brottsliga gärning eller försöket till det. 

Ett omhändertagande skall hävas så fort faran för ordningsstörningen eller det 

brottsliga angreppet är över, med andra ord så bör en person som 

omhändertagits i samband med en störning på ett idrottsarrangemang släppas så 

snart arrangemanget är över.  

Förutom att poliser kan använda sig av detta lagstöd för att förhindra 

ordningsstörningar så har även ordningsvakter samma befogenheter, de skall 

efter ett omhändertagande överlämna den omhändertagne till polisen och de 

skall även dokumentera och rapportera sina åtgärder till polismyndigheten.15 

 

                                                
15 Berggren & Munck 2003 
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PL 24 c § samt 13 a §: Vid allvarliga störningar av ordning och säkerhet har 

polisen möjligheten att förbjuda tillträde till utrymmen. Utöver detta har man 

även möjligheten att anvisa en viss väg, något som kan vara mycket användbart 

vid fotbollskommenderingar då man med lite planering kan motverka att två 

rivaliserande supportergrupper korsar varandras väg till arenan och även att 

man inte påträffar varandra inne i en arena. Skulle man bryta mot den anvisade 

färdplanen så har polisen möjligheten att avvisa eller avlägsna dessa enligt PL 

13 a §.16 

 

PL 19 §: Polislagens 19 § som oftast syftar till en så kallad skyddsvisitation är 

en väl användbar paragraf i situationer där fotbollssupportrar omhändertas. 

Även i förebyggande syfte kan paragrafen användas för att söka efter vapen och 

tillhyggen som är ägnat att användas vid brott mot liv och hälsa. I lag-

kommentaren har man som exempel nämnt de tillfällen då rivaliserande gäng 

befaras sammanstöta i våldsamma situationer. Det föreligger dock krav på att 

det skall föreligga någon slags omständighet som pekar på att personerna i fråga 

bär vapen av ovan nämnda slag. Polismans befogenheter vid omhändertagande 

gäller även ordningsvakter (PL 29 §), dock dessa har dock inte samma 

befogenheter i det senare exemplet och kan således inte utföra ”förebyggande 

visitationer”.17 

 

3.2 Ordningslagen samt polislagen 13 c § 

Enligt polislagen 13 c § får deltagare i en folksamling - som inte är en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning – som genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, avvisas eller 

avlägsnas om det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas.  För 

                                                
16 Bergren & Munck 2003 
17 Berggren & Munck 2003 
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definition av allmän sammankomst och offentlig tillställning hänvisas till 

ordningslagen (OL, 1993:1617). 

Med allmän sammankomst (OL 2:1) menas bland annat sammankomster som 

utgör demonstrationer, hålls för överläggning, upplysning i allmän eller enskild 

angelägenhet, föredrag, religionsutövning, teaterföreställningar och andra 

sammankomster där mötesfriheten utövas. För att en allmän sammankomst 

skall ses som allmän  krävs att allmänheten har tillträde till den. Vid 

ordningsstörning, eller omedelbar fara för ordningsstörning, kan polisen enligt 

PL 13 c § avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingen om den inte utgör 

någon form av möte enligt ovan.   

Med offentlig tillställning (OL 2:2) avses idrottstävlingar, marknader och andra 

tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster. För att en 

tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller 

att allmänheten har tillträde till den. En allsvensk fotbollsmatch är normalt 

alltså en offentlig tillställning.  

Vidare stadgas (OL 1:16) att den som anordnar en allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning skall svara för att det råder god ordning. Polismyndigheten 

får meddela villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. 

Villkoren kan innebära en skyldighet för en fotbollsförening att anlita personal 

eller ordningsvakter. Villkoren får dock inte medföra att anordnaren belastas 

med onödiga kostnader eller att möjligheten att hålla tillställningen onödigtvis 

försvåras. Enligt 17§ är den person som inte följer de villkor som satts upp för 

tillställningen skyldig att på tillsägelse lämna tillställningen 

20 § reglerar att pyrotekniska varor (typ bengaliska eldar) inte utan tillstånd får 

användas inomhus vid offentlig tillställning.  

I OL 2:21 fastställs att chefen för polismyndigheten skall ha fritt inträde till 

offentliga tillställningar. Detsamma gäller andra personer som 
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polismyndigheten har utsätt att närvara. Polis-personal har således (i tjänsten) 

fritt inträde till fotbollsmatcher. 

Enligt OL 2:23 får polisen upplösa en offentlig tillställning (till exempel en 

allsvensk fotbollsmatch) om det vid den förekommer något som strider mot lag, 

den medför oordning, den medför fara för de närvarande eller att den medför 

allvarlig störning av trafiken. Men för att upplösa en offentlig tillställning i 

form av en allsvensk fotbollsmatch  krävs det mycket, det ska till något mycket 

extraordinärt för att det inte ska att bringa ordning på arenan och fortsätta 

matchen. Som alltid finns proportionalitetsprincipen med på ett hörn: under 

iakttagande av vad om föreskrivs i lag eller annan författning ska polisen 

ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga 

omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta endast ske i den form och den 

utsträckning som krävs för att det avsedda resultatet ska uppnås.   

OL 2:26 klargör att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning skall 

ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Hit 

räknas inte ideella idrottsföreningar, inte heller de som bedriver hela eller delar 

av verksamheten i bolagsform.  

Ordningslagen (2:32) ger polisen ytterligare en möjlighet (utöver polislagen) att 

kroppsvisitera. Vid tillträde till en offentlig tillställning får polisen 

kroppsvisitera besökande för att söka efter spritdrycker, vin eller starköl om det 

inte är tillåtet att ta med sig sådana drycker, vilket det inte är vid 

elitfotbollsmatcher. För att visitation ska få ske krävs det att det föreligger en 

misstanke om att aktuell person har med sig alkoholdrycker till matcharenan.  

Frånvaro av alkohol på arenan har en lugnade verkan, eftersom alkohol ofta 

frigör aggressivitet och är en bakomliggande orsak till våldsyttringar.  

Det finns inte någon motsvarande möjlighet för en ordningsvakt att 

kroppsvisitera i dessa fall.   
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3.3 Ordningshållande befallning, Brottsbalken 16:3 

Trots att vi valt att inte behandla upploppsbegreppen så anser vi att vi bör 

nämna vad som kan vara förstadiet till en sådan händelse då detta är ett mycket 

användbart lagstöd. Skillnaden mellan ”upplopp” och ”ohörsamhet mot 

ordningsmakten” kan i stort sammanfattas med att uppsåtet att sätta sig upp mot 

myndighet ej behöver uppfyllas i det sistnämnda fallet. 

Brottsbalken 16:3 reglerar brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”, vilket 

tillika är ett verktyg för polisen då en förutsättning för att brottet skall vara 

fullbordat är att man skall ha yttrat en ”ordningshållande befallning” mot den 

folkmassa som stör den allmänna ordningen. Till skillnad gentemot PL 13 c § 

så kan befallningen meddelas av enskild polisman och även ordningsvakter på 

de ställen där deras förordnande gäller.  

En ordningshållande befallning kan till exempel innebära att man beordrar en 

folksamling som stör den allmänna ordningen att vara lugna ner sig, stanna kvar 

på platsen eller att de skall skingra sig. Tyvärr är detta verktyg som kan 

användas för att lösa många vanliga situationer ej väl använt, mycket troligt på 

grund av okunskap/ovetskap hos dagens poliser.18 

 

3.4 Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. 

Det senaste tillskottet för att motarbeta huliganismen - och även den första 

lagen som är stiftad enbart för detta ändamål - är Lagen om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang som togs i bruk i 1 juli, 2005. 

Lagen ger möjlighet att ansöka om tillträdesförbud för personer där särskilda 

omständigheter talar för att den kommer att begå brott under kommande 

arrangemang. Tidigare har de med äganderätt för idrottsanläggningar, eller de 

som på annat sätt förfogat över denna, kunnat stänga av oönskade besökare, 

vilket de även kan göra fortsättningsvis. Ett problem vid den sortens 
                                                
18 Westerlund (2005) 
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avstängningar är att man inte har någon laglig rätt att avvisa de personer som 

lyckas ta sig in på området genom att till exempel en biljettkontrollant missat 

att känna igen den person som ej är önskvärd av arrangören. 

För att möjligheten att utfärda ett tillträdesförbud skall föreligga så måste det 

till att börja med gälla en inhägnad plats som huvudsakligen är avsedd att gälla 

idrottsutövning. Förbudet gäller vidare enbart vid de tillfällen som det är ett 

idrottsarrangemang på platsen, och inte om man till exempel anordnar en 

konsert på Stockholms stadion eller liknande. Vid de arrangemang som faller 

under lagens tillämpning gäller förbudet även de utrymmen där det bedrivs 

”kringverksamhet” såsom mat- och dryckesförsäljning - så länge det omfattas 

av det inhägnade området. Inhägnat område är ett krav, således omfattar inte 

lagen till exempel ett skidspår i naturen eller en fotbollsträning på en 

fotbollsplan utanför en arena. 

Vid bedömandet av huruvida det föreligger särskilda omständigheter som pekar 

på att en person kan tänkas begå brott under kommande idrottsarrangemang är 

det främst tidigare brottsliga gärningar enligt 16:e och 17:e kapitlen i 

brottsbalken (brott mot allmän ordning respektive brott mot allmän verksamhet) 

samt brott mot liv, hälsa  frihet och frid enligt 3:e och 4:e kapitlen i 

brottsbalken. Även skadegörelsebrott och vissa allmänfarliga brott enligt 12:e 

och 13:e kapitlen i brottsbalken bör ligga som goda grunder för utfärdande av 

tillträdesförbud. Utöver detta torde även brott mot ordningslagen och till 

exempel användande av pyrotekniska varor utan tillstånd samt inkastande av 

föremål på spelplanen (i den mån det inte redan är straffbart enligt de tidigare 

nämnda lagstöden) kunna ligga till grund för utfärdandet av tillträdesförbudet. 

Brott som inte kan knytas till ordningen eller säkerheten kring idrottsarenorna 

kan inte användas som grund för tillträdesförbudet, det skall alltså enbart gälla 

brottsliga gärningar enligt ovan som skall ha utövats under idrottsarrangemang. 

Dock behöver det inte nödvändigtvis vara brott som begåtts just på 

idrottsarenan, det kan även omfatta till exempel sammandrabbningar mellan 

supportrar fem mil utanför staden och arenan.  
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Det centrala i bedömningen är att brotten skall ha varit ägnade att störa 

ordningen eller säkerheten kring ett idrottsarrangemang och det skall finnas 

samband dels tidsmässigt och geografiskt, dock kan det efter bedömning finnas 

relativt god spridning på dessa begreppen om man exemplifierar det till 

exempel då tillresta supporters redan tidigt på dagen anordnar någon slags 

ordningsstörning i stadens centrum trots att idrottsarrangemanget är flera 

timmar senare och kanske en bra bit därifrån. Man väljer dock i 

författningskommentarerna att begränsa tidsbegreppet till att brottet bör ha skett 

under samma dag eller någon dag innan arrangemanget. Geografiskt har man 

valt att begränsa sig till att händelsen antingen skall ha skett i samma stad 

alternativt att det finns en uppenbar koppling ändå, till exempel att brottet skall 

ha skett på resan dit eller att två olika supportergrupper valt att mötas i en 

närliggande stad för att göra upp med varandra. 

Ett utfärdande av tillträdesförbud kan sträcka sig upp till ett år, efter detta kan 

det förlängas med högst ett år i taget. Den som är under 15 år kan ej beläggas 

med tillträdesförbud, inte heller skall de gärningar som begåtts innan en person 

fyllt 15 år tas med i bedömningen vid utfärdande. Straffet för överträdelse av 

tillträdesförbudet är från böter till fängelse i högst 6 månader.19 

                                                
19 Prop. 2004/05:77 
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4. Resultat 

Fotbollshuliganismen är som vi anade från början av våra studier ett problem 

som måste tas på allvar. Problemet består till stora delar av löst 

sammanhängande supportrar som inte tvekar att ta till våld för att, som de ser 

det, försvara sitt lags färger. Det handlar om ordningsstörningar och våldsbrott i 

direkt och indirekt anslutning till fotbollsmatcher. 

Dock vill vi påstå att medierna i många fall överdriver det som rapporteras om 

huliganism. Givetvis begås det både lagbrott och grova ordningsstörningar, 

dock hör det inte till vanligheterna att polisen och arrangörer tappar greppet om 

situationen. 

Vi tror att anledningen till att media blåser upp händelserna är dels för att det är 

säljande rubriker, bland annat på grund av att idrotten är en folklig företeelse 

som intresserar många människor. När ett lag får poängavdrag eller böter 

upprör detta många känslor. De flesta fördömer de ”supportrar” som gjort sitt 

lag detta.  

Vi anser att lagstiftningen i stort är välfungerande och ändamålsenlig. I 

dagsläget finns det lagstöd för polisen att ingripa på de flesta tänkbara sätt, dels 

finns det den individuella prövningen mot ordningsstörande personer i PL 13 §, 

det finns möjlighet att visitera och söka efter farliga föremål enligt PL 19 §. 

Även gentemot större folkmassor finns det bra verktyg att både avvisa, avlägsna 

och omhänderta personer samt anvisa dem speciella vägar för att undvika 

konfrontation med sina antagonister. Slutligen finns det sedan mitten på 2005 

även möjligheten att arbeta förebyggande för att neka personer tillträde på 

arenorna och i samband med utfärdande av tillträdesförbud finns det nu även 

laglig rätt att avvisa och lagföra de personer som ändå tagit sig in på arenan. De 

brister som vi direkt kan se är ovetskap om olika lagstöd alternativt osäkerhet i 

hur man bäst kan använda dem, samt att det till viss del saknas lagstöd för 

polisen att ha ett ändamålsenligt informationsutbyte med en fotbollsförening. 
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4.1 Kritisk granskning av resultatet 

Via media har företrädare för föreningar och fotbollsförbundet framfört åsikter 

kring hur samhället, och då framför allt polisen, ska bemöta huliganismen. 

I en föreläsning på polishögskolan förde Sune Hellströmer, generalsekreterare 

för Svenska fotbollförbundet (SvFF), fram följande (Hellströmer är ej citerad, 

texten är ett utdrag ur er referat): SvFF haft mycket samverkan med de stora 

supporterklubbarna i storstadsregionerna. Men fotbollen inte kan lösa 

problemen själva utan behöver stöd och hjälp från samhället. Den lag som 

tillkom 1 juli 2005 är ett steg på vägen. Men lagen skulle behöva förstärkas så 

att polisen får rätt att informera arrangören om att huliganer är på väg till en 

match eller planerat ett bråk någonstans. Den rätten har inte polisen idag.20 

Från forskarhåll (Anders Green, adjunkt i kriminologi vid Polishögskolan) har 

det kommit synpunkter på att svensk lagstiftning är för trubbig på dessa 

områden. Green menar att även polisen skulle kunna ansöka om tillträdesförbud 

för vissa personer. Dagens sekretesslagstiftning innebär också att polisen, så 

länge en utredning pågår, inte får lämna information till klubbarna. Om polisen 

får tips om ett planerat bråk några timmar före en match kan de alltså inte 

skicka vidare den informationen till klubbarna så att de kan agera mot de 

inblandade personerna, i form av avstängning med mera. 

Vi anser att denna kritik delvis är befogad. Lagen skulle kunna ändras för att 

polisen ska kunna ha ett bättre informationsutbyte gentemot en förening. 

Alternativt, eller som komplement, skulle polisen själva kunna initiera ett 

tillträdesförbud likt den möjlighet som finns med vanligt besöksförbud, som per 

automatik inte behöver ansökas av den utsatta personen.  

  

                                                
20 Intrapolis (2006) 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Bilden som ges i media är till stora delar felaktig. Ordningsmakten, föreningar 

och förbund har (som nämndes under rubriken ”Resultat”) ur juridisk synpunkt 

goda förutsättningar att bekämpa fotbollshuliganismen.  

En förändring som enligt fotbollsförbundets generalsekreterare Sune 

Hellströmer vore önskvärd är att polis, föreningar och fotbollsförbund kunde ha 

ett informationsutbyte som inte är så begränsat av sekretesslagstiftningen som 

fallet är idag. 

 

5. Diskussion 

En lagändring som efterfrågats är att bryta sekretessen från polis gentemot 

förening. Ofta känner polisen till vilka som är huliganer, medan den enskilda 

föreningen inte nödvändigtvis har samma information.  

Det som kan vara intressant för en fotbollsförening är den information om 

huliganer som polisen har i sitt allmänna spaningsregister (ASP). Polisen kan ha 

uppgifter om vilka personer som deltagit uppgörelser som inträffat långt från 

arenan, vilket kan vara svårt för föreningen att känna till. 

Utifrån detta kan föreningen sedan stänga av och ansöka om tillträdesförbud för 

en huligan.  Att polisen skulle ha möjlighet att delge en förening sådan 

information anser vi vore önskvärt.  

 

5.1 Slutsatser och förslag 

Vi anser att polisen idag har mycket goda möjligheter att hålla ordningen på 

och runtom idrottsarenor med de lagstöd som man har tillgängliga idag, det som 

kan brista är givetvis bemanningsstyrkan i de fall man missbedömer 

personalåtgången vid en kommendering. 
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Även i det förebyggande arbetet finns det numera lagstöd att hindra de 

notoriska ordningsstörarna genom lagen om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang, i dagsläget har det dock enbart utfärdats ett fåtal 

tillträdesförbud, något som är förståeligt med tanke på lagens ringa ålder. För 

vårat fortsatt arbete med det förebyggande arbetet anser vi dock att det kan 

åtgärdas på ett par olika sätt. En önskvärd lagändring vore att man lättade på 

sekretessen i Sekretesslagen för att låta polismyndigheten att informera 

idrottsarrangörerna om identiteterna på de notoriska ordningsstörarna. 

Vårt förslag är därför att sekretesslagens 2:5 tillförs en sekretessbrytande stycke 

enligt följande (vårt förslag i fet stil):  

”5 § Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är 

nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin 

verksamhet. Det samma gäller från polismyndighet till idrottsförening om lag 

(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang kan antas bli aktuell 

mot den enskilde som uppgiften rör. Uppgift skall lämnas ut med förebehåll 

att inte sprida den vidare. ” 

Då vi är medvetna om att man inte genomför lagändringar i en handvändning så 

har vi även funderat på alternativa lösningar. Bland annat skulle man öka 

möjligheten för idrottsarrangörer att videofilma sina arenor i de fall där man 

inte har medgett kameraövervakning redan nu för att underlätta identifiering av 

gärningsmän och bråkstakar.  

En annan modell skulle kunna vara att polismyndigheten får möjlighet att själva 

initiera ansökan om tillträdesförbud då de har tillgång till identiteterna genom 

förundersökningar och anmälningar. 
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