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Rapport nr. 502

Sammanfattning

Rapportens huvudsyfte är att belysa hur samarbetet mellan polisen och

fotbollsklubbarna i Stockholmsområdet fungerar i samband med allsvenska

fotbollsmatcher, vilken lagstiftning som är mest aktuell och om den har några

brister. Intervjuer har genomförts med polis och säkerhetsansvariga för respektive

fotbollsklubb där de gett sin syn på samarbetet och lagstiftningen. Resultatet av

intervjuerna visar på önskemål om lagändringar eller tillägg till redan befintlig

lagstiftning både från polis och säkerhetsansvariga från klubbarna. Mycket finns

att lära av länder med stor erfarenhet av supportervåld och den typ av lagstiftning

som finns i exempelvis England. Vad samarbetet beträffat inleds det redan innan

säsongen börjar vid planering av spelschemat och pågår säsongen ut samt avslutas

med uppföljning och utvärdering.
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1 Inledning

Rapportens huvudsyfte är att belysa hur samarbetet mellan polisen och

fotbollsklubbarna i Stockholmsområdet fungerar i samband med allsvenska

fotbollsmatcher, vilken lagstiftning som är mest aktuell och om den har några

brister. Vi inom gruppen har valt att skriva om detta ämne för att sport och då

speciellt fotboll ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi har själva spelat fotboll

sedan barnsben. Vi vill att fotboll skall förknippas med just fotboll som en

underhållande sport, och inte som något negativt med bråk och ordningsstörningar.

Vi tycker därför det är intressant att ta reda på hur polisen och fotbollsklubbarna

tillsammans arbetar för att hålla ordning på de allsvenska fotbollsarenorna. Ämnet

är även intressant då två utav oss kommer jobba i storstäder såsom Stockholm och

Göteborg där kommenderingar i samband med fotboll är vanligt förekommande.

1.1 Bakgrund

I Stockholm finns det säsongen 2008 tre allsvenska fotbollsklubbar: AIK,

Djurgården och Hammarby. Dessa tre klubbar lockar alla stor publik när de spelar

och när två av klubbarna möter varandra brukar matcherna vara välbesökta. Mellan

klubbarnas supportergrupper finns det en historia som till viss del präglas av bråk

och osämja både på och utanför fotbollsarenan och ett liknade förhållande råder

också gentemot IFK Göteborgs supportrar. Problematiken kring våld och andra

ordningsstörningar vid allsvenska fotbollsarenor är något som aktualiseras under

nästan varje säsong. Efter varje incident brukar ämnet avhandlas flitigt i media där

man ofta ifrågasätter den ansvariga fotbollsklubbens säkerhetsarrangemang och

efterlyser nya strategier för att komma till rätta med problemet. I samband med detta

brukar man också peka på vikten av effektiv lagstiftning, bland annat för att kunna

identifiera och utestänga bråkmakare, brister med befintlig lagstiftning och vilka

ändringar som bör göras.

Exempel på tidningsrubriker:
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 ”Huliganer bakom årets rekordböter”1, ”27 Huliganer identifierade av

Hammarby”2, ”Ny samarbetsstrategi för ny supporterkultur”3.

Att dagens lagstiftning inte är helt tillfredsställande framkommer i en intervju med

Djurgårdens säkerhetsansvarige Abbe Törsleff:

”Sverige borde snegla mer mot England och Holland för att se hur de gjort för att få

bukt med huliganproblemen. I dessa länder finns särskilda lagar för hur supportrarna

skall uppträda på arenorna. Om inte ordningen är god vid matcherna har England

sett detta som ett nationellt problem. Detta har medfört att lagarna har anpassats så

att huliganerna lättare skall kunna lagföras. Om en person i England har

tillträdesförbud för att se sitt lags matcher, så har den personen inställelse plikt på en

polisstation en viss tid innan match. Allt detta så att man med säkerhet inte skall

kunna närvara vid matchen. Missar han inställelsen blir han efterlyst. Abbe Törsleff

vill att detta skall införas i Sverige också, men tyvärr bryter man mot grundlagarna

om en person  inte får röra sig fritt. Abbe fortsätter med att säga att han tycker

sekretessen är för hård i Sverige, och att undantag borde kunna göras på samma sätt

som i England.”

Med detta som bakgrund har vi valt att fördjupa oss i ämnet utifrån de

frågeställningar som presenteras nedan.

1.2 Syfte

Syftet med den här rapporten är att belysa hur samarbetet mellan polisen och

fotbollsklubbar i Stockholm ser ut i anslutning till de allsvenska arenorna vid match,

vilken lagstiftning som är mest aktuell och om den har några brister.

1.3 Frågeställningar

De frågeställningar som besvaras i denna rapport är:

                                                  
1 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_548531.svd 2008-04-13 kl 18.24
2 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/allsvenskan/article443523.ab 2008-04-13 kl 18.28
3 http://madeleinesjostedt.wordpress.com/category/tryggt-i-stockholm/ 2008-04-13 kl 18.53
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1. Hur ser polisens och fotbollsklubbarnas samarbete ut vid allsvensk fotboll i

Stockholm?

2. Vilken lagstiftning är mest aktuell för polisen och fotbollsklubbarna i samband

med match och finns det några problem eller brister med den?

1.4 Avgränsningar

I den här rapporten har vi valt att avgränsa oss till polis och allsvenska

fotbollsklubbar i Stockholm. Vi har också valt att avgränsa oss till deras arbete på

och i nära anslutning till de allsvenska arenorna.

1.5 Tillvägagångssätt

För att besvara våra frågeställningar kommer vi att intervjua Anders Sigurdsson,

chef för Stockholmspolisens operativa avdelning och Ulrika Karlsson, jurist vid

svenska fotbollsförbundet. Vi kommer också att intervjua Henrik Koch,

säkerhetsansvarig för AIK, Abbe Thörsleff, säkerhetsansvarig för Djurgården och

Göran Rickmer, säkerhetsansvarig för Hammarby.
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2 Tävlingsbestämmelser och lagstiftning

Då det inte finns någon teori som kan kopplas till våra frågeställningar kommer vi i

följande kapitel presentera den lagstiftning som är mest aktuell för

fotbollsklubbarna och polisen när det gäller arbetet vid de allsvenska

fotbollsarenorna i Stockholm i samband med match. Lagstiftningen presenteras inte

i sin helhet utan endast de delar som är mest relevanta tas upp. Att just dessa delar

är mest relevanta har framkommit i våra intervjuer som presenteras i nästa kapitel.

Lagstiftningen kommenteras inte heller i detta kapitel utan kommer att avhandlas

närmare i vår diskussion.

2.1 Tävlingsbestämmelser år 2008 av Svenska Fotbollsförbundet

(SvFF)

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan

av SvFF i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

tävlingsbestämmelser som fastställts av SvFF:s Representantskap den 8 december

2007 träder i kraft den 9 december 2007.

Kapitel 6 – Arrangemang

2 § Föreningars ansvar och klassificering av matcher

2.1 Arrangerande och gästande förenings skyldigheter

Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares,

ledares och supportrars uppförande i samband med och under match.

Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler

som gäller i samband med och under match. Arrangerande förening är skyldig att

tillse att god ordning råder bland publiken samt att vidta åtgärder för att skydda

funktionärer och spelare för övergrepp. Förening är skyldig att identifiera samt att

stänga av ordningsstörande supportrar genom arrangörsavstängning och/eller att

ansöka om åtgärder enligt Lagen (SFS 2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast åtgärder mot supportrar som
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tillhör den egna föreningen. Ledare, spelare eller annan person får inte inleda

diskussion med domarna när dessa är kvar på planen eller på väg från planen till

omklädningsrummet. Endast matchdelegaten, domarinstruktören eller

matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte domaren

medger annat. Förening i Allsvenskan och Superettan har skyldighet att följa

samtliga av Förbundsstyrelsen beslutade föreskrifter avseende åtgärder i anslutning

till seriematch, i enlighet med Elitfotbollsmanualen. Förening i Damallsvenskan har

skyldighet att följa samtliga av Förbundsstyrelsen beslutade föreskrifter avseende

åtgärder i anslutning till seriematch, i enlighet med Damelitfotbollsmanualen. Om

särskilda skäl föreligger kan förening ansöka om dispens hos SvFF.

2.2 Säkerhetsansvarig person och matchdelegat

Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan ska utse en

säkerhetsansvarig person. SvFF utser matchdelegat till alla matcher i Allsvenskan

och Superettan. SvFF respektive Distriktförbundens Styrelser (SDF) kan utse

matchdelegat också till andra matcher i förbunds- respektive distriktsserierna.

2.3 Klassificering av matcher

Matcher klassificeras utifrån kriterier beslutade av Förbundsstyrelsen. SvFF

fastställer klassificering av matcher i förbundsserierna. SDF har rätt att besluta om

klassificering i distriktsserierna.

3 § Påföljder

3.1 Straffavgift

Förening, vars supportrar, under eller i anslutning till match inom arenan

• avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser

• kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada

• olovligen beträtt spelplanen och därmed skapat ordningsstörning

• olovligen beträtt planen (gäller i Allsvenskan och Superettan)

• på annat sätt uppträtt otillbörligt, eller

• från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området

mellan planens begränsningslinjer och publikplatser

kan åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF avseende
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förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000:- att inbetalas

inom en månad från beslutsdagen.

Förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på

annat sätt visat brister i sitt arrangemangsansvar enligt punkterna 2.1 och 2.2 kan

åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF avseende

förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000:- att inbetalas

inom en månad från beslutsdagen.

3.2 Böter

Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar.

I förbundsserierna meddelas beslut om böter av SvFF och i distriktsserierna av

respektive SDF.

3.3 Övriga påföljder

Vidare kan tävlingsstyrelsen besluta

att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än förenings ordinarie

hemmaplan att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare att en eller flera av

förenings hemma- och/eller bortamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare

stängda läktarsektioner och/eller att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat

skydd framför läktarsektion. Förening kan vidare ådömas annan påföljd som UEFA

(Europeiska Fotbollsförbundet) eller FIFA (Internationella Fotbollsförbundet) kan

komma att besluta om med bindande verkan för nationsförbunden.

5 § Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare

Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på

ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, får vägras tillträde till

matcharena. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat

föremål med sådan text eller symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet

på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för

ordningsstörning. Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär

klädesdräkt eller föremål som anges i föregående stycke, får avvisas från arenan.

Förening har rätt att förbjuda personer tillträde till sin matcharena. Förbudet kan
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avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före

föreningens beslut. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att

beslutet får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd.

Beslut om avstängning som fattas av förening tillhörande förbundsserierna, får

utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas av föreningarna i

förbundsserierna samt landskamper i Sverige. 4

2.2 Arrangörens ansvar

Anmälningsplikt med mera regleras i Ordningslagen (1993:1617).

3§ Med offentlig tillställning enligt denna lag avses

1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,

2. danstillställningar,

3. tivolinöjen och festtåg,

4. marknader och mässor, samt

5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller

cirkusföreställningar.

För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den anordnas för

allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan,

medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock att anse som en

tillställning som allmänheten har tillträde till, om tillställningen uppenbarligen är en

del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna

tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till

omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller

andra liknande omständigheter är att jämställa med sådan tillställning.

                                                  
4 http://www.svenskfotboll.se/files/{4CECF608-8F81-4A90-B0FD-9A56443C8254}.pdf 2008-04-11 kl 11.30
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4§ Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd

anordnas på offentliga platser.

Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga

om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande

nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om det kan ske

utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren

befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst

slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

5§ Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan

allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs

tillstånd för enligt 4§ skall anmäla detta.

8§ 3st Anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behandlas

av polismyndigheten som också prövar frågor om befrielse enligt 5§ fjärde stycket

från skyldigheten att göra anmälan om sammankomster eller tillställningar. Lag

(2005:901).

16§ Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall

svara för att det råder god ordning vid sammankomsten eller tillställningen.

Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätt- hålla ordning

och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får innefatta

skyldighet för anordnaren att anlita personal. Skyldighet för anordnaren att anlita

ordningsvakter enligt Lagen (1980:578) om ordningsvakter får åläggas endast i

fråga om konserter och offentliga tillställningar. Villkoren får inte medföra att

anordnaren belastas med onödiga kostnader eller att möjligheten att hålla

sammankomsten eller tillställningen onödigtvis försvåras på något annat sätt. 5

2.3 Tillträdesförbud_

Regleras i Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

                                                  
5 http://lagen.nu/1993:1617 2008-04-28 kl 16:59
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1§ - Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på

inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang

anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om

allmänheten har tillträde till platsen. Tillträdesförbud får inte avse den som är under

femton år. Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över

platsen att begränsa tillträdet till denna.

2§ - En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter

finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang som

avses i 1§ och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk skall det särskilt beaktas om

personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband med

idrottsarrangemang som avses i 1§. Brott som personen har begått före femton års

ålder får inte beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande

åtgärd, får förbud inte beslutas.

3§ - Tillträdesförbud skall gälla för en viss tid, högst ett år. Tillträdesförbudet börjar

gälla omedelbart, om inte annat bestäms. Ett tillträdesförbud får förlängas med

högst ett år i taget, om förutsättningarna i 2§ är uppfyllda.

6§ - Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud. Frågor om förbud tas upp

på skriftlig ansökan av den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang

som förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet inom Sveriges

Riksidrottsförbund för den aktuella idrottsverksamheten.

8§ - Åklagaren får anlita biträde av polismyndighet för utredning av frågor om

tillträdesförbud.

22§ - Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av

tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader. 6

                                                  
6 http://lagen.nu/2005:321 2008-04-28 kl 16:57
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2.4 Kameraövervakning_

Förutsättningarna regleras i Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning.

5§ - Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera

skall få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.

Tillstånd behövs dock inte i fall som avses i 7 – 10§§.

Under de förutsättningar som anges i 11 och 12§§ är allmän kameraövervakning

tillåten efter enbart anmälan.

6§ - Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan

övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid

bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om

övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed

jämförliga ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli

övervakad skall särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område

som skall övervakas. 7

2.5 Förutsättningar för polis att vidta åtgärder vid ordningsstörningar

Regleras i Polislagen (1984:387) gällande enskilda personer och folksamling.

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.

13a§ - Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket

tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en

                                                  
7 http://lagen.nu/1998:150 2008-04-28 kl 17:03
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polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är

nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma

gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer

en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg. Lag (1988:27).

13c§ - 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

(1988:27).8

2.6 Vissa brott mot allmän ordning finns i Brottsbalken 16 kap.

1§ - Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat

våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och

skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och

anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens

förehavande till böter eller fängelse i högst två år.

Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och

anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.

2§ - Har folksamling, med uppsåt som i 1§ sägs, gått till förenat våld å person eller

egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp,

anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i

folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.

3§ - Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för

ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som

                                                  
8 http://lagen.nu/1984:387 2008-04-28 kl 17:05
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blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger,

för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader. 9

3 Empiri

I följande avsnitt presenteras de intervjuer som gjorts med säkerhetsansvariga för

Stockholmsklubbarna i allsvenskan, AIK och Djurgården, samt chefen för den

operativa enheten i Stockholm, polis Anders Sigurdsson.

Intervjuerna hölls per telefon med Anders Sigurdsson den 21 April 2008,

Djurgårdens säkerhetsansvarige Abbe Törsleff den 1 April 2008 samt AIK:s

säkerhetsansvarige Henrik Koch den 8 April 2008.

Tanken var även att intervjua Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer och

jurister från Svenska Fotbollförbundet. Efter att Rickmer missat avtalad tid för

intervju och fruktlösa försök att nå honom vid senare tillfälle, kände vi oss tvingade

att gå vidare utan hans medverkan. Ulrika Karlsson, jurist på Svenska

Fotbollsförbundet, hänvisade oss till Anders Sigurdsson.

3.1 Intervju med säkerhetsansvariga i AIK och Djurgårdens IF

Följande avsnitt är en sammanfattning av intervjuer med säkerhetsansvariga från

AIK och Djurgårdens IF. Svaren på våra frågor var nästintill identiska på grund av

liknande problem vid sina hemmamatcher. Utöver det spelas derbyn mellan

Stockholmsklubbarna på Råsunda vilket medför att säkerheten på denna arena är

den samma oavsett vilket lag som har hemmaplan.

Fram till mitten av 1990 talet skötte polisen allt säkerhetsarbete kring

fotbollsmatcher. Sedan dess har de arrangerande klubbarna tagit över en del av

arbetet. Fotbollsklubbarna har säkerhetsansvariga som arbetar med säkerheten kring

matcherna och hjälper polisen att bedöma hotbilden. Ibland har de även kontakt med

                                                  
9 http://lagen.nu/1962:700 2008-04-28 kl 17:07
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motståndarlagets säkerhetsansvariga. Den klubb som arrangerar matchen anvarar för

att det finns ordningsvakter, publikvärdar, sjukvårdare, och brandvakter. Arrangör

ser också till att det finns avspärrningar och fållor för publikinsläpp. Det är polisen

som sätter upp villkoren för hur många ordningsvakter sjukvårdare och brandvakter

som behövs.  För varje match som spelas måste tillstånd ansökas om i förväg, vilket

görs hos polismyndighet. Det vanligaste är att klubbarna ansöker om alla matcherna

innan säsongen börjar. Skall man ansöka om enskilda matcher, t.ex. Svenska Cupen,

skall det göras minst en vecka i förväg. Det hela sker vid ett möte där polis och

arrangör träffas och sätter upp riktlinjer om vad som gäller för varje match.  De

olika derbymatcherna bedöms per automatik som högriskmatcher i och med att det

är mycket folk på liten yta. Allt från brandsäkerhet till all annan säkerhet måste

skärpas till dessa matcher. Vid de här högriskmatcherna så blir polisarbetet en

länsangelägenhet, d.v.s. poliser från hela länet kallas in för att hjälpa till. Det brukar

bli ungefär 200 poliser som övervakar säkerheten på och runt arenan. Men om AIK

och Djurgården spelar hemma i en s.k. lågriskmatch t.ex. mot Trelleborg så är den

matchen bara en angelägen för den polismyndighet som ansvarar för området där

matchen spelas. Arrangören har rätt att neka entré på grund av berusning, olämpligt

uppträdande, fel klädsel (kläder som uppfattas som hets mot folkgrupp). Man kan

neka tillträde om en supporter begår brott mot svensk lagstiftning. Polislagen 13§

förekommer ofta i dessa sammanhang. Allt som sker inne på arenan videofilmas

och en stor skillnad mot en annan svensk lagstiftningen är att inget uppsåt för brottet

krävs, d.v.s. om du kastar ett mynt som hamnar inne på fotbollsplanen så spelar det

ingen roll om uppsåt fanns till effekten. Blir en supporter upptäckt när han begår

något vid arenan så tas han till en plats där han under vittnes närvaro delges

avstängning. Gärningsmannen har en vecka på sig från det att han har blivit

delgiven, till dess han skall yttra sig i frågan. Under denna tid är gärningsmannen

avstängd från tillträde till arenan. För Djurgården gäller avstängningen både hockey

och fotboll då de äger säkerheten genensamt.

Djurgården och AIK har ansvaret för videodokumentationen för hemmamatcherna.

Under matcher övervakas arenan med hjälp av kamera för att kontrollera om någon

supporter som är belagd med tillträdesförbud har smugit sig in. Bråkstakarna är i

regel välkända och det brukar inte vara några problem att identifiera dem inne på
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arenan. Gästande lag har alltid ansvar för sina supportrar. Bortalaget får en sektor av

arenan tilldelad och den har bortalagets ordningsvakter ansvar för.

Djurgårdens och AIK:s säkerhetsansvariga vill att Sverige skall ta lärdom av

exempelvis England och Holland för att komma tillrätta med huliganproblemen. I

dessa länder har de speciallagar som reglerar hur supportrarna skall uppträda vid

arenorna. Om inte ordningen är god vid matcherna så har England sett detta som ett

problem för hela nationen. Detta har medfört att man utan problem har kunnat

anpassa lagarna, speciellt sekretesslagar, så att supportrar lättare skall kunna få sitt

straff. Om en person i England respektive Holland har fått tillträdesförbud mot att se

sitt lags matcher så har den personen inställelseplikt vid en polisstation en vis tid

innan matchstart. Detta görs för att man med säkerhet kan veta att personen inte kan

närvara på arenan. Missar personen inställelsen blir denne efterlyst.

Säkerhetsansvariga för klubbarna vill att detta är något som skall införas i Sverige

men tyvärr bryter man mot grundlagarna när man inte får röra sig fritt. De tycker

också att sekretessen är för hård i Sverige och undantag borde göras som i England

och Holland.

Djurgården upplever det som ett problem att de inte äger sin hemmaarena då det

medför att det pågår mycket andra aktiviteter under en säsong. Det kan vara allt från

friidrottsaktiviteter och konserter och då kan folk passa på att gömma saker som de

kan använda till att förstöra under fotbollsmatcher exempelvis knivar, bengaliska

eldar, rökbomber m.m. Ordningsvakter söker igenom arenan före matchstart för att

försöka hitta undangömda föremål men tyvärr lyckas de inte alltid. Vid dessa

genomsökningar är inte polisen med utan det är klubbarna som själva sköter detta.

3.2 Anders Sigurdsson – chef operativa avdelningen i Stockholm

På vår fråga om hur risk och hotbildsbedömningen bedöms och vem som gör detta

sade Sigurdsson att säkerhetsansvariga för fotbollsklubbarna, Svenska

Fotbollsförbundet och polisen träffas inför varje säsong när man vet vilka datum de

olika matcherna skall spelas och gör en hotbildsbedömning. I bedömningen väger

man in hur det var förra säsongen och vad man kan förvänta sig den kommande
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säsongen. I bedömningen vägs även in hur själva arrangemanget sköts och hur stor

sannolikheten är att det skall uppstå bråk mellan lagens supportrar. När det är så

kallade högriskmatcher så är det polismästardistrikten i Stockholm som ansvarar för

insatsen. När det är matcher som anses mindre farliga så är det så att den

polismyndighet som ligger i det område där matchen skall spelas, är ansvarig för att

säkerheten sköts på ett korrekt sätt. Polismyndigheten kommer tillsammans med

fotbollsklubben fram till hur stor bemanning som de anses behöva för att klara av

sin insats. Det som framkom i bedömningen av risker och hotbild som gjordes innan

säsongen kan ändras under pågående säsong. Det kan bero bland annat på hur lagen

ligger till i tabellen och om det har uppstått allvarliga incidenter vid föregående

match. Utöver den inledande kontakten mellan polisen och klubbarnas

säkerhetsansvariga säger Sigurdsson att han har näst intill daglig kontakt med dem

under hela säsongen.

Vi ställde samma fråga till Sigurdsson som vi gjorde till de säkerhetsansvariga i

AIK och Djurgården, angående vilken lagstiftning som är mest aktuell och om han

tycker någon del i lagstiftningen borde ändras. Enligt Sigurdsson är Ordningslagen

(1993:1617) den lag som mest aktualiseras vid arbetet inför match. Han säger också

att lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang inte är tillräcklig.

Han vill att vi i Sverige skall ta efter lagstiftningen i Holland och England.

Lagstiftningen i dessa länder går ut på att om en person blir avstängd från en

speciell klubbs matcher så har den personen anmälningsplikt vid en polisstation i

anslutning till matchen. Ex, Om en person i Djurgården blir avstängd från

matcherna, och Djurgården spelar borta mot Göteborg så måste den avstänga

supporten inställa sig vid en polisstation i Stockholm en timme innan matchstart. På

så sätt blir det omöjligt för supporten att kunna gå på matchen. Om supporten inte

anmäler sig som han ska så blir han efterlyst.

Sigurdsson sitter med i en grupp där svenska fotbollsförbundet och

Rikspolisstyrelsen tillsammans har lagt fram förslag om en sådan lagändring.

Det finns något som heter arrangörsrätt, och den lagen ska inte blandas ihop med

tillträdesförbudslagen. Arrangörsrätten gör det möjligt för fotbollsklubben som

anordnar matchen att stänga av, eller hindra en supporter från att gå in på
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arrangemanget. Vill klubben inte ha en supporter på sitt arrangemang, dvs.

fotbollsmatchen, så har de rätt att stänga av den supporten under ett antal matcher.

Supportern behöver inte ha gjort något brottsligt, det räcker med att arrangören vet

att han brukar vara bråkig, för att arrangören skall kunna ge honom ”kalla handen”.

Sigurdsson vill att klubbarna skall kunna agera kraftigare mot att t.ex. någon

springer in på planen eller eldar med bengaliska eldar. Han vill att bl.a. dessa brott

skall bli en angelägenhet mellan klubben och den som begått brottet. Berörd klubb

skall då kunna ta ut egna fastställda bötesbelopp.

Sigurdsson är väldigt nöjd att Stockholmsklubbarna har övertagit ansvaret för att

filma på arenorna. Förut var det länsstyrelsen som hade ansvaret för detta. I och

med att klubbarna har ansvaret för att filma så är det klubbarna som disponerar

filmmaterialet själva, och därmed kommer man undan polisens

förundersökningssekretess. Har ett brott begåtts så kan givetvis polisen beslagta

filmerna för att utreda vad som hänt och eventuellt identifiera vem som begått den

brottsliga gärningen.

Sigurdsson anser att polislagens 13§ är viktig i polisens arbete. Den här paragrafen

handlar om avvisande, avlägsnande, och omhändertagande. Sigurdsson är dock lite

skeptisk till en sak i den här lagen. Han vill att lagen skall utvecklas så att man kan

kvarhålla supportrar på arenan. Som det är nu så kvarhåller man ibland ett av lagens

supportrar, medan det andras lagets supportrar lämnar arenan, allt för att undvika

bråk i största möjliga mån. Tyvärr finns det alltså inget lagligt stöd för detta

kvarhållande. För att få iväg supportrar så smidigt som möjligt planerar polis,

berörda klubbar, och lokaltrafiken i förväg så att det finns extra resurser att sätta in i

samband med att matchen är slut. Det är allt från extra bussar till tunnelbanetåg.

3.3 Kritisk granskning av empiri

När det gäller den information som inhämtats gällande polisens och

fotbollsklubbarnas samarbete så torde det inte finnas någon större anledning att

ifrågasätta denna. Uppgifterna från de säkerhetsansvariga respektive polisen
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stämmer väl överens med varandra och ger en god bild av hur deras samarbete ser

ut.

Däremot finns det anledning att se kritiskt på hur intervjuobjekten resonerar kring

lagstiftningen. Det framkommer tydligt vilken lagstiftning som är mest aktuell, men

den kritik som främst klubbarnas säkerhetsansvariga har mot densamma förefaller

något onyanserad. De uttrycker önskemål om ändringar i lagstiftningen där vissa

ändringar framstår som något orealistiska sett till dess omfattning. Att ändra i

grundlagar för att säkerheten på en fotbollsarena skall tillgodoses är ett sådant

exempel. Anledningen till detta kan vara att de är så fokuserade på sin egen

arbetsuppgift och vad som skulle kunna underlätta denna.

3.4 Empirisammanfattning

Av intervjuerna framgår att samarbetet mellan polisen och fotbollsklubbarna i

Stockholm är utbrett. Enligt Anders Sigurdsson inleds kontakten redan innan

fotbollssäsongen börjar och är därefter tät. Allt från säkerheten kring

högriskmatcher såsom derbyn mellan stockholmsklubbarna till enskilda matcher

som tillkommer under säsongen exempelvis Svenska Cupen.

De lagar som nämns i intervjuerna som mest aktuella är Ordningslagen (1993:1617),

lagen (2005:321) tillträdesförbud vid idrottsarrangemang samt lagen (1998:150) om

kameraövervakning. Ordningslagen styr ansökningsprocessen och arrangörens

ansvar gällande allmän ordning inför och under match. Kameraövervakning är

numera inget problem då klubbarna själva står för övervakningen av arenan vilket

undanröjt tidigare problem gällande sekretess mellan polisen och klubbarna. Vad

som idag ses vara det mest aktuella problemet är lagen (2005:321) om

tillträdesförbudet vid idrottsarrangemang. Här anser både säkerhetsansvariga från

AIK och Djurgården samt Sigurdsson att denna lag inte är tillräcklig. De uttrycker

önskemål om ändringar i lagen så att den mer kommer att likna den som finns i

England och Holland. Hur denna förändring skulle se ut framkommer dock inte. Ett

annat problem som Sigurdsson tar upp är att det idag inte finns någon laglig

möjlighet att kvarhålla supportrar på arenan. Han efterlyser därmed ett tillägg i

Polislagen (1984:387) 13§ som skulle göra detta möjligt.
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4 Diskussion

Genom våra intervjuer har vi fått en bild av hur samarbetet mellan polisen och

fotbollsklubbarna i Stockholm ser ut. Detta är ett samarbete som tar sin start redan

innan säsongen börjar i och med att polisen, klubbarna och svenska

fotbollsförbundet träffas för att komma överens om ett spelschema. Det är

nödvändigt att polisen redan här får vara med och bestämma för att kunna garantera

att tillräckliga resurser ska kunna avsättas. Polisen försöker i största möjliga mån se

till att högriskmatcherna inte sammanfaller med andra evenemang, t.ex. konserter,

demonstrationer, politiska toppmöten m.m.

Samarbetet mellan polisen och klubbarna tvingas också fram genom lagstiftning.

Enligt ordningslagen (1993:1617) måste klubbarna söka tillstånd för att få arrangera

en fotbollsmatch och enligt samma lag är det polisen som hanterar denna ansökan.

Ordningslagen säger också att polisen får meddela villkor för att arrangemanget ska

få gå av stapeln. I praktiken går det till som så att klubbarna ansöker om tillstånd för

alla sina matcher redan innan säsongen så att polisen kan vara med och bestämma

lämpliga speldatum. Detta sker alltså vid det möte som nämndes i första stycket.

Vidare ställer polisen krav på klubbarna när det gäller säkerhetsarrangemangen inne

på arenorna i samband med att tillstånd lämnas. Dessa krav rör bland annat antalet

ordningsvakter, publikvärdar, sjukvårdare och brandvakter som ska finnas i

anslutning till arenan vid match, och detta antalet varierar beroende på hur matchen

säkerhetsklassas (se bilaga 1).

Inne på arenan försöker polisen hålla en låg profil och överlämnar mycket av det

ordningshållande arbetet till ordningsvakter och publikvärdar. Den polisiära

närvaron på läktarna utgörs i utgångsläget av sju stycken supporter poliser. Övriga

poliser som är kommenderade till matchen befinner sig bakom läktarna eller utanför

arenan till dess ett ingripande anses nödvändigt. Högst ansvarig för icke- polisiär

säkerhetspersonal är hemmalagets säkerhetsansvarige och en polisinsatschef

ansvarar för poliskommenderingen. I händelse av större ordningsstörningar inne på

arenan kan polisinsatschefen ta befälet även över ordningsvakterna för att på så sätt

kunna koordinera befintliga resurser.  Även efter matcherna fortsätter samarbetet

mellan polis och klubbar. Det sker i form av utvärdering av hur säkerheten och allt
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annat har fungerat. De berörda parterna diskuterar vad som varit bra, mindre bra och

vad som kan göras bättre tills nästa match. Vid utvärderingen är även Svenska

fotbollsförbundets matchdelegat med för att säga vad han tycker om evenemanget.

Varje allsvensk match har en delegat från svenska fotbollsförbundet som ser över

hur evenemanget bedrivs.

Anders Sigurdsson som är chef för operativa avdelningen vid Stockholmspolisen

säger att han har täta kontakter med de allsvenska fotbollsklubbarna. Nästan

dagligen talas de vid för att planera kommande matcher och styra upp

säkerhetsarrangemanget.

Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser reglerar i stora delar

ansvarsfördelningen vid allsvenska fotbollsmatcher men även påföljder såsom böter

för klubbarna, om inte kraven angående säkerhet och ordning uppfylls. Framförallt

är denna fråga angelägen för klubbar med stora supporterskaror exempelvis AIK,

Djurgården, Hammarby och IFK Göteborg. Dessa lag har vid flertalet tillfällen

dömts till stora bötesbelopp då vissa supportrar uppträtt olämpligt. Klubbarna ser

detta som ett problem då det handlar om en mycket liten del av supportrar och

identifieringen av dessa med hjälp av kameraövervakning varit svår. Numera har

AIK och Djurgården fått tillstånd att själva hantera kameraövervakningen vilket

underlättar tidigare problem vad gällande sekretess mellan polis och den aktuella

klubben.

Identifieras personerna kan klubbarna ansöka om tillträdesförbud vilket prövas av

en allmän åklagare. Åklagaren kan ta hjälp av polismyndigheten för att utreda

omständigheterna. Personer över 15 år kan dömas till tillträdesförbud och detta görs

med högst ett år i taget, sedan skall beslutet omprövas och får förlängas med högst

ett år. Här anser säkerhetsansvariga för de respektive klubbarna att denna lag

innehåller en hel del brister. De vill gärna se en ändring eller tillägg i lagen som

skulle underlätta deras arbete, dock finns idag inga konkreta förslag. De anser att

Sverige borde ta efter länder i Europa såsom England och Holland i kampen mot

huliganer. I dessa länder har nya lagstiftningar gjorts vilka omnämns i artikeln ”Off

Side”10. I England måste de personer som blivit dömda till tillträdesförbud inställa

                                                  
10 ”Off Side” Brås tidskrift Apropå nr 4 2007
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sig på en polisstation innan matchstart för att man helt säkert skall veta att denna

person inte kommer delta på matchen. Missar de att inställa sig efterlyses de av

polisen. Vidare har polisen fått stora befogenheter att ingripa förebyggande, redan

48 timmar innan match kan de gripa och häkta personer som anses utgöra en

säkerhetsrisk. De kan också utfärda en ”banning order” vilket innebär att de

förbjuds att gå på fotbollsmatcher i de högsta divisionerna i upp till 10år.

Sigurdsson tycker att polislagens 13§ är bra, men han tycker att lagen borde utökas

med en laga befogenhet för polisen att kunna kvarhålla supportrar efter matchslut

för att minimera risker för bråk. Kvarhållande av supportrar sker redan idag men det

finns inget lagligt stöd för denna åtgärd.

4.1 Slutsatser

Det står nu klart för oss att det finns ett omfattande samarbete mellan polisen och de

allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm och att detta samarbete är ett resultat av

både lagstiftning och framarbetade rutiner. Anders Sigurdsson har i sin roll som

chef för operativa avdelningen vid Stockholmspolisen ansvar för att samverkan med

klubbarna fungerar, och har därför täta kontakter med respektive säkerhetsansvarig.

Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser tillsammans med ordningslagen

spelar en central roll när det gäller både samarbete och säkerhetsarrangemang vid de

allsvenska fotbollsarenorna. Vidare spelar lagen om tillträdesförbud, lagen om

allmän kameraövervakning och polislagens 13§ viktiga roller i det arbetet, men våra

intervjuobjekt tycker att de lämnar en del att önska. De tycker t.ex. att Sverige borde

dra lärdom av England och Holland i deras arbete mot orosmakare vid

fotbollsarenorna. Anders Sigurdsson tycker också att polislagens 13§ borde utökas

så att större grupper av supportrar av säkerhetsskäl kan kvarhållas på arenan en

stund.
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4.2 Förslag

Av våra intervjuer får vi uppfattningen att samarbetet mellan polisen i Stockholm

och de allsvenska klubbarna, Djurgården och AIK, fungerar bra. Varken från

polisen eller säkerhetsansvariga lyfts någon kritik mot samarbetet vilket vi inte ser i

nuläget.

Däremot tas frågor upp gällande nuvarande lagstiftning och önskemål om ändringar

eller rent av nya lagar. Vi har uppfattningen att läget i Sverige idag inte är så

allvarligt som det en gång var i exempelvis England och Holland. Dessa länder har

blivit tvungna att införa nya lagar med hårdare tag för att få bukt med det problem

som växt fram med att fotbollsintresset ökar. Även i Sverige ökar både intresset för

fotbollen men även våldet på och kring arenorna, framförallt i storstäderna. Det vore

därför bra, i förebyggande syfte, att redan nu, innan det blir ett större problem, börja

titta på vad som kan göras, eventuellt ändringar eller tillägg i de lagar som finns.

Ett exempel på en ny lag som skulle kunna införas är en variant av den som idag

finns i England och Holland. Det skulle då innebära att personer som är belagda

med tillträdesförbud åläggs att inställa sig vid en polisstation en tid innan matchstart

för att på så sätt förhindra att han kan närvara. Skulle personen i fråga inte inställa

sig i tid skulle han kunna bli efterlyst. Alternativt skulle en liknande bestämmelse

kunna skrivas som tillägg till den befintliga lagen om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang.

I intervjun med Anders Sigurdsson framgick det att polisen ibland håller kvar större

supportergrupper på arenan för att undvika konfrontation med deras antagonister.

Idag finns inget stöd i lag för en sådan åtgärd, men eftersom behovet tycks finnas

bör det utredas om polisen ska ges denna möjlighet. Vi tycker i likhet med

Sigurdsson att en sådan bestämmelse skulle göra sig bra i anslutning till polislagens

13§.
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Bilaga 1 Hotbildsbedömning11

Polisen använder fem olika hotbilder vid fotbollsmatcher:

• Ingen hotbild- liten risk för angrepp

Ett exempel kan vara en match i Superettan.

• Låg hotbild- viss risk för angrepp

Den normala hotbilden för en match i allsvenskan. Det brukar vara lugnt på

och omkring arenan, men det är åskådare och lagens och domarnas insatser

kan påverka deras beteende.

• Förhöjd hotbild- risk för angrepp

Den normala hotbilden för ett derby mellan AIK, Djurgården och

Hammarby eller när de lagen spelar mot IFK Göteborg. Supportrarna från

de lagen har en historia av osämja och angrepp på varandra. Matcherna

brukar dra en mycket stor publik, vilket innebär stora folkmassor på och

omkring arenan.

• Hög hotbild- betydande risk för angrepp

Ett exempel är om det finns risk för att supportergrupper från olika

Stockholmslag gemensamt skulle attackera supportrar från ett gästande lag.

• Mycket hög hotbild- uppenbar risk för angrepp

Mycket ovanligt, men ett exempel är en fotbollsmatch som spelades

samtidigt som upploppen kring EU- toppmötet i Göteborg 2001 pågick.

De krav som polisen ställer på klubbarna vad gäller bemanning på arenan är

avhängiga den hotbild som matchen bedöms ha. Dessa krav är

standardiserade och ser ut som följer:

                                                  
11 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8992905&pageversion=1.jsp den 27 april 2008 kl 18:00
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Vid ingen/ låg hotbild

• 12- 15 ordningsvakter

• Ca 50 publikvärdar

• Ca 4 sjukvårdare

• 4- 5 branvakter

Vid förhöjd hotbild

• Minst 60- 70 ordningsvakter

• Minst 160 publikvärdar

• Minst 10 sjukvårdare

• Minst 10 brandvakter
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Bilaga 2 Intervjufrågor

Till polisen:

1. Hur ser samarbetet med fotbollsklubbarna ut?

2. Tar klubbarna sin del av ansvaret?

3. Är det mycket planering inför en allsvensk fotbollsmatch?

4. Vilken lagstiftning är viktigast/ mest aktuell?

5. Vilka lagändringar skulle du vilja se för att underlätta arbetet?

6. Vem har ansvaret för säkerheten på arenan?

7. Hur fungerar det när en supporter stängs av från en arena?

8. Har klubbarna egna ordningsvakter och publikvärdar?

9. Sker någon form av utvärdering av säkerhetsarbetet efter matchen?

10. Måste klubbarna söka tillstånd för att få arrangera en fotbollsmatch?

Till säkerhetsansvariga:

1. Hur ser samarbetet med polisen ut?

2. Är ni nöjda med hur detta samarbete fungerar?

3. Är det mycket planering inför en allsvensk fotbollsmatch?

4. Vilken lagstiftning är vikigast/ mest aktuell?

5. Vilka lagändringar skulle ni vilja se för att underlätta arbetet?

6. Vem har ansvaret för säkerheten på arenan?

7. Hur fungerar det när en supporter stängs av från en arena?
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8. Har klubbarna egna ordningsvakter och publikvärdar?

9. Sker någon form av utvärdering av säkerhetsarbetet efter matchen?

10. Måste ni söka tillstånd för att få arrangera en fotbollsmatch?


