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 Abstract 

Ordningsstörande kring allsvensk fotboll, främst i Stockholm har länge varit ett 

problem för samhället. I samband med dessa matcher begås skadegörelse, misshandel 

och ordningsstörningar i hög utsträckning och en allsvensk fotbollsmatch kan kosta 

uppemot 600 000 kronor.  

Syftet med denna rapport är att belysa de skyldigheter som polisen har i fråga om den 

allmänna ordningen och säkerheten kring allsvenska fotbollsmatcher i Stockholm. 

Vidare vill vi ta reda på om polisens utbildning är tillräcklig för att de ska klara av 

detta på ett bra sätt.  

Vi valde att intervjua yttre kommissarie Anders Sigurdsson vid Operativa avdelningen 

i Stockholm med anledning av att han är ansvarig för planering av insatser kring 

allsvenska fotbollsmatcher i Stockholm.  

I intervjun med Anders Sigurdsson framkom att lagstiftningen upplevs som 

komplicerad i samband med matchers slut då supportrar ska släppas ut samtidigt från 

arenorna. Sigurdsson anser också att det skulle behövas lagändringar för att underlätta 

polisens arbete kring allsvenska fotbollsmatcher.  

Vice chefsåklagare Per Lindqvist fick ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag till 

en effektivare lagstiftning mot fotbollshuliganer för att stävja problematiken kring 

allsvenska fotbollsmatcher.  

En fråga vi ställer oss är varför Sverige inte tar till sig den kunskap och information 

som andra länder med liknande och ännu värre problem har och förvaltar den på rätt 

sätt.  
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1  Inledning 

Varje år spelas cirka 50 allsvenska fotbollsmatcher i Stockholm 

(www.svenskfotboll.se). Tyvärr händer det allt för ofta att underhållningen och 

folkfesten överskuggas av skadegörelse, misshandel och ordningsstörningar. Detta 

problem berör både de som besöker arrangemanget, polisen samt allmänheten som 

befinner sig i närheten. I samband med allsvenska fotbollsmatcher händer det att 

poliser blir JO-anmälda för tjänstefel. Utifrån detta kan man fråga sig om det beror 

på bristande lagstiftning och utbildning eller om det är andra faktorer som spelar in.  

Anledningen till att vi valde detta ämne beror till stor del på vårt intresse för fotboll 

samt att vi kommer tjänstgöra som poliser i Stockholm. Vi hoppas att denna rapport 

kommer att ge oss insikt i hur vi som nyutexaminerade poliser ska bete oss och 

agera vid kommenderingar i samband med allsvenska fotbollsmatcher. Vidare vill vi 

att fördjupningsarbetet ska ge oss svar på många frågor vi har om polisens 

skyldigheter vid dessa tillfällen. Slutligen är vår förhoppning att allmänheten som 

läser denna rapport får en bra förståelse för hur komplicerat det kan vara för polisen 

vid större arrangemang där ordningsstörningar uppstår.  

1.1 Bakgrund 

Till polisens uppgifter hör bland annat att förebygga brott och andra störningar av 

den allmänna ordningen eller säkerheten samt att övervaka den allmänna ordningen 

och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat 

(Polislagen 2 §). För att angripa problemet samverkar polisen med bland annat 

fotbollsklubbar, lokaltrafiken och frivilligorganisationer. Planeringen inför 

matcherna görs långt i förväg och polisen måste göra en risk- och hotbedömning för 

att kunna beräkna hur stor insats i form av personal som krävs inför varje match. 

Det är vid sådana högriskmatcher med stor risk för ordningsstörningar och 

oroligheter som polisen bildar en så kallad kommendering, vilket innebär att 

personal från hela myndigheten kallas in. Oftast ingår piketstyrkor, ordningspolis, 

hundförare och polisryttare under ledning av en kommenderingschef med en stab 

under sig (Ekehult, 2007). En sådan kommendering kan kosta mellan 600 000 kr 

och 700 000 kr. En vanlig match kostar ungefär 50 000 kr till 60 000 kr. Detta är 

extrakostnader utan att ha räknat in grundlönen för poliserna. På en normalmatch 
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börjar kommenderingen tre timmar innan och på en högriskmatch fem till sex 

timmar innan, beroende på vilken tid, plats och dag det är. Är det många tillresta 

supportrar till en match på en lördag eller söndag vid en högriskmatch så börjar 

kommenderingen ganska tidigt. I vissa fall kan det bli så tidigt att det krävs att 

insatsen delas i en och en halv eller två insatser (Sigurdsson, 2008).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa de skyldigheter som polisen har i fråga om 

den allmänna ordningen och säkerheten kring allsvenska fotbollsmatcher i 

Stockholm. Vidare vill vi ta reda på om polisens utbildning är tillräcklig för att de 

ska klara av detta på ett bra sätt.  

1.3  Frågeställningar 

1. Vad anser polisen om lagstiftningen som ett redskap vid allsvenska 

fotbollsmatcher?  

2. Hur överensstämmer polisens utbildning med hur det fungerar i verkligheten?  

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till polisens arbete vid fotbollsmatcher i Stockholm. 

1.5 Tillvägagångssätt 

I början av vårt arbete läste vi in oss på ämnet och började söka efter material i ett 

flertal faktaböcker. Detta för att se vad det fanns för intressanta vinklingar på ämnet 

och vad vi kände oss intresserade av att skriva om. Till slut kom vi fram till ett syfte 

med tillhörande frågeställningar och sedan sökte vi upp en person som vi ville 

intervjua. Innan vi tog kontakt med intervjupersonen gjorde vi frågor som skulle 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi valde att intervjua yttre kommissarie 

Anders Sigurdsson vid Operativa avdelningen i Stockholm. Detta med anledning av 

att han är ansvarig för planering av insatser kring allsvenska fotbollsmatcher i 

Stockholm och har en stor erfarenhet av sådana arrangemang. Intervjun 

genomfördes med inspelningsfunktion via högtalartelefon så att vi kunde ställa 

följdfrågor och samtidigt ha en öppen dialog samt att i efterhand på ett enkelt sätt 

sammanställa den information vi fått.  
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Eftersom en av våra frågeställningar handlade om lagstiftning så har vi gått igenom 

en del lagar och paragrafer i lagboken och sammanställt dem i avsnittet teori. På 

polisens interna hemsida Intrapolis har vi läst om polisens arbete vid 

kommenderingar vid fotbollsmatcher med syfte att få en bredare bas på våra källor. 

Vi har hela tiden försökt vara kritiska till den information vi fått eller tagit till oss på 

annat sätt.  
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2  Teori  

I detta kapitel börjar vi med att presentera olika författares teorier om ämnet. 

Därefter förklaras olika begrepp för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig 

lagstiftningen på bästa sätt. Slutligen presenteras relevant lagstiftning gällande 

polisens arbete vid allsvenska fotbollsmatcher. Detta för att åskådliggöra de lagar 

som polisen har att rätta sig efter och samtidigt ha som stöd.  

I de flesta vardagliga situationer kan polisen enligt lag använda sig av 

ordningshållande befallningar då en grupp personer stör den allmänna ordningen. 

Trots detta lagstöd används det mycket sällan (Westerlund, 2006).  

Den senaste tiden har det varit stor debatt kring fotbollshuliganer och deras inverkan 

på samhället. Vice chefsåklagare Per Lindqvist har fått ett uppdrag av regeringen att 

ta fram förslag till en effektivare lagstiftning mot just detta. Den 2 april 2008 

överlämnade han utredningen till justitieminister Beatrice Ask. Lagändringarna 

föreslås börja gälla 1 juli 2009. Utredningen består i korthet av tre punkter:  

1. Polisen ska kunna ansöka om tillträdesförbud för att utestänga en person från en arena. I dag är 

det enbart idrottsorganisationer som kan göra detta.  

2. Åklagaren som behandlar ansökan om tillträdesförbud ska kunna stänga av personen direkt, 

innan ärendet är klart, ett så kallat interimistiskt tillträdesförbud.  

3. Förbud mot att inneha raketer och smällare inne på arenan och förbud mot att beträda planen och 

att kasta in saker. Gäller även områden som avbytarbänk, sekretariat etc. Straffet ska vara böter 

eller fängelse i högst sex månader (Ehlersson Daniel, Hansson Bo, 2008).  

I enlighet med Regeringsformen är varje medborgare skyddad mot frihetsberövande 

och har rätt till rörelsefrihet. Det finns dock två sätt att begränsa denna rörelsefrihet 

vilka är att tvångsmässigt omhänderta någon eller att inskränka på den enskildes 

rörelsefrihet genom att den enskilde tvingas till att kvarstanna på visst område. Att 

kortvarigt stänga in åskådare på en läktare, medan en annan läktare töms på publik, 

för att undvika bråk mellan de olika supportskarorna, anses dock inte som en 

inskränkning i de närvarandes rörelsefrihet (Westerlund, 2006).  
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2.1  Begreppsförklaring  

 Folksamling - Krävs att två förutsättningar är uppfyllda:  

1. Det ska inte gå att säkert fastställa vem som gör vad. Varje enskild deltagare 

skall kunna vara anonym i gruppen och därför krävs åtminstone tio personer.  

2. Deltagarna får för en utomstående betraktare inte framstå som en sluten och 

organiserad enhet med ett gemensamt syfte och anknytning (vaktparad, 

militärgrupp, polisgrupp). En folksamling uppfattas istället mera som en ”öppen 

hop” som inte är organiserad och där de enskilda individerna kan komma och gå 

som de vill (Westerlund, 2006).   

Deltagare i folksamling - Det finns anstiftare, anförare, aktiva och passiva deltagare 

i en folksamling (Westerlund, 2006).  

Anstiftare - För att förutsättningarna för en anstiftare ska vara uppfyllda, krävs att 

denne genom sitt uppträdande ingivit folksamlingen det ordningsstörande uppsåt 

som resulterar i brottet (Westerlund, 2006).  

Anförare - För att förutsättningarna för att vara en anförare ska vara uppfyllda, 

krävs att han påkallar uppmärksamheten från folksamlingen och får dem att följa 

hans uppmaningar, dvs. med ord och handling. Det krävs också att folksamlingen är 

minst tio personer (Westerlund, 2006).  

Aktiv deltagare - Det är den som kan överbevisas om att ha deltagit i upploppet på 

ett aktivt sätt genom att skrika, föra oljud eller springa med i en folksamling 

(Westerlund, 2006).  

Passiv deltagare - Denne finns kvar på platsen utan att kunna bevisa om någon 

medverkat har skett på något sätt. De som stannar i folksamlingen för att studera hur 

allt går till och de som är nyfikna är också passiva. Det är av yttersta vikt att skilja 

de båda begreppen åt, eftersom deltagare i våldsamt upplopp inte kan vara passiva 

(Westerlund, 2006).  

Stör allmän ordning - Det krävs att folksamlingen uppträder på ett ordningsstörande 

sätt genom att skrika och uppträda hotfullt. Det krävs också att det innebär ett 

angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten (Westerlund, 2006).  
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Myndighetsutövning och tjänstemän - Det går att urskilja tre huvudgrupper som 

enligt rättspraxis har ansetts kunna fullgöra myndighetsutövning och är berättigade 

till tjänstemannaskydd:  

1. statligt och kommunalt anställda tjänstemän, till exempel åklagare, domare, 

poliser och socialarbetare.  

2. andra offentligt anställda, till exempel passkontrollant, sjuksköterska och 

vårdare inom kriminalvården.  

3. anställda inom verksamhetsområden, till exempel buss- och spårvagnsförare i 

kollektivtrafik samt ordningsvakter (Dahlström, Nilsson, Westerlund, 2006).   

Nationell bastaktik - Ett koncept att tillämpa både i vardagshändelser och särskilda 

händelser. En vägledning för alla poliser i deras förhållningssätt till och 

bedömningar av person eller grupp som poliser kommunicerar, ingriper mot, fysisk 

omgivning, samt egna förmågor och egna begränsningar. Skall innebära att polisens 

flexibilitet ökar och att skador på såväl poliser som dem som polisen ingriper mot 

samt tredje man minskar. Målsättningen skall alltid vara ickekonfrontation och mer 

dialog från polisens sida (Nationell bastaktik, 2006).  

Särskild polistaktik (SPT) - Den särskilda polistaktiken bygger vidare på den 

nationella bastaktikens metoder. Syftet är att skapa en nationell 

förstärkningsorganisation bestående av poliser från Stockholms län, Västra 

Götaland och Skåne som är utbildade och utrustade och kan sättas in varsomhelst i 

Sverige vid demonstrationer och andra kommenderingar som till exempel 

allsvenska fotbollsmatcher (Ekehult, 2007).  

2.2  Lagstiftning  

Nedanstående paragrafer är hämtade från Sveriges Lagar, elfte upplagan.  

Regeringsformen – RF  

RF 2:1 § 1 p  

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad  

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor.  
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RF 2:8 §  

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han är även i övrigt 

tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna detta (Sveriges Lagar, elfte upplagan).  

 

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

1 § – Tillträdesförbud  

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. Det 

gäller även om allmänheten har tillträde till platsen.  

 2 § – När tillträdesförbud kan bli tillämpligt  

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 första paragrafen och brottet 

är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.  

6 § – Klubbarna ansöker om tillträdesförbud  

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 (Sveriges Lagar, elfte upplagan).  

 

Ordningslagen (1993:1617) – OL  

OL 2:3 § 1 p – Offentlig tillställning 

Med offentlig tillställning enligt denna lag avses  

1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott.  

OL 2:23 § 2 p – Upplösa offentlig tillställning 

Polismyndigheten får upplösa  

2. en offentlig tillställning, om det vid den förekommer något som strider mot lag eller om den 

medför oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken (Sveriges Lagar, elfte 

upplagan).  

 

Brottsbalken – BrB  

BrB 3:5 § – Misshandel  

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 

henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år 

eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  
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BrB 12:1 § – Skadegörelse 

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för 

skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.  

BrB 16:1 § – Upplopp 

 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.  

BrB 16:2 § – Våldsamt upplopp 

Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare 

sig myndighet är 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.  

BrB 16:3 § – Ohörsamhet mot ordningsmakten  

Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens 

upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål 

fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till 

böter eller fängelse i högst sex månader.  

BrB 17:1 § – Våld eller hot mot tjänsteman  

Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att 

tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld 

eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i 

högst sex månader.  

BrB 17:4 § – Våldsamt motstånd 

Den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn 

eller eljest med våld söker hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd 

till böter eller fängelse i högst sex månader.  

BrB 24:1 § – Om allmänna grunder för ansvarsfrihet  

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets 

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.  

Rätt till nödvärn föreligger mot  

1. ett påbörjat angrepp eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,  

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning,  

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller  

4. den som vägrar att lämna bostad efter tillsägelse (Sveriges Lagar, elfte upplagan).  
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Polislagen (1984:387) – PL  

PL 8 § – Allmänna principer för polisingripanden  

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i 

lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och 

övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning 

som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås.  

Ett ingripande som begränsar någon av det grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. 

regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket.  

PL 10 § – Vissa befogenheter för polismännen  

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är 

försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om  

1. han möts med våld eller hot om våld,  

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma 

eller polismannen annars möts av motstånd när han ska verkställa ett sådant frihetsberövande,  

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull 

egendom eller för omfattande skada i miljön,  

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme 

eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, 

vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i 

rättegångsbalken,  

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall 

kontrollera ett fordon eller ett fordons last,  

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller 

utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller 

någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller  

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens 

upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.  

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den 

som han biträder möts av motstånd.  

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken.  

PL 13 § – Ordningsstörning 

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 om avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får 

personen tillfälligt omhändertas.  
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PL 13 a §  

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 polisman avvisa eller avlägsna honom från området 

eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall 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.  

PL 13 b §  

Har polismyndigheten med stöd av 2:23 § ordningslagen (1993:1617) beslutat ställa in eller upplösa 

en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs 

för att syftet med beslutet skall uppnås.  

PL 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.  

PL 23 § 

Kan av särskilda skäl risk anses föreligga att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa 

eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i 

syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta  

1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter sprängmedel, vapen eller 

något annat farligt föremål,  

2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, meddela förbud mot 

flyttande av visst föremål eller mot trafiken med visst kommunikationsmedel eller vidta någon 

annan sådan åtgärd.  

Föreligger allvarlig risk för brott som avses i första stycket, får en polisman för att söka efter ett 

farligt föremål även kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. En åtgärd som avses i 

denna paragraf får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten.  

PL 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.  
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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 (Sveriges Lagar, elfte upplagan).  
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3  Resultat 

I rapportens föregående avsnitt behandlades de lagstöd som polisen har att rätta sig 

efter kring allsvenska fotbollsmatcher, men som samtidigt kan vara ett stöd. I detta 

avsnitt följer en redogörelse över vad som framkom under vår intervju med yttre 

kommissarie Anders Sigurdsson vid Operativa avdelningen i Stockholm, om hur det 

fungerar i verkligheten. Vi valde att intervjua Sigurdsson eftersom han är insatschef 

vid större insatser som både kan vara planerade och akut uppkomna. Hittills har 

Sigurdsson arbetat som insatschef vid drygt 60 högriskmatcher och har enligt 

honom själv stor erfarenhet av sådana arrangemang.  

Vår intervju med Anders Sigurdsson började med att vi ville få reda på hur en risk- 

och hotbedömning går till och vem som gör detta. På den frågan svarade Sigurdsson 

att det är supporterpolisen som gör en generell hotbildsbedömning inför varje 

säsong när det allsvenska spelprogrammet är färdigt. Vidare berättade Sigurdsson 

att supporterpolisen tittar på trender och hur utvecklingen var förra året samt vad 

polisen kan vänta sig inför denna säsong. Därefter håller varje klubb ett möte med 

arenabefälet som är ansvarig för hemmaarenan, säkerhetsansvarig och 

supporterpolisen för att tillsammans göra en gemensam bedömning.  

Sigurdsson berättar vidare att det finns två nivåer på fotbollsmatcher. Dels en lokal 

nivå där polismästardistrikten i Stockholm ansvarar för arrangemanget själva med 

hjälp av någon enhet, till exempel tunnelbanepolisen och dels högriskmatcherna där 

det är myndighetsgemensamma insatser. I Stockholm finns olika närpolisområden 

som tillsammans med klubbarna kommer överens vilken storlek på bemanningen 

som krävs inför de matcher som inte går under benämningen högriskmatcher. Detta 

baseras på den hotbild som gjorts innan och då främst på om motståndarlaget 

kommer med många supporters och om det finns någon tradition om bråk mellan 

klubbarna.   

På frågan hur hot- och riskbedömningen går till vid högriskmatcher svarar 

Sigurdsson att han ansvarar för dessa och att de hanteras centralt inom myndigheten. 

Sigurdsson uppger att de planeras och genomförs av en yttre kommissarie som har 

en stab under sig och en kommenderingschef till sin hjälp plus en insats på mellan 
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160 till 240 man. Totalt under 2008 kommer sex derbymatcher spelas mellan 

stockholmsklubbarna – AIK, Djurgården och Hammarby – och tre matcher när IFK 

Göteborg ställs mot dessa. Totalt blir det nio matcher som kan klassas som 

högriskmatcher. Sigurdsson uppger vidare att de flesta högriskmatcher spelas på 

Råsunda på grund av säkerhetsskäl.  

Sigurdsson uppger att det numera görs två hotbildsbedömningar. En bedömning på 

själva arrangemanget och en bedömning på sannolikheten att det ska bli bråk mellan 

lagens supportrar. Skalan är mellan ett och fem där ett är den lägsta nivån av risker 

och hot och fem således den högsta. Vanliga fotbollsmatcher ligger på en etta, 

möjligen en tvåa, medan en högriskmatch ligger på en trea och ibland en fyra.  

Skalan kan variera även vid högriskmatcher eftersom hotbildsbedömningen är en 

färskvara. Historik mellan klubbarna, seriesituation och händelser runtomkring kan 

tillsammans rendera i en hotbild. Om det har varit en fotbollssäsong med mycket 

oroligheter kan hotbilden öka i slutet av säsongen om det blir en högriskmatch.  

Eftersom vi i rapportens föregående avsnitt behandlade de lagstöd som polisen har 

att rätta sig efter kring allsvenska fotbollsmatcher så ställde vi frågan vad polisen 

anser om lagstiftningen kring matcherna. Sigurdsson anser att det inte är en enkel 

fråga att besvara, men att lagstiftningen är en aning tunn och tänker i första hand på 

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang samt att han skulle vilja 

ha ett annat system. Sigurdsson har suttit med i en arbetsgrupp tillsammans med 

Svenska fotbollsförbundet och Rikspolisstyrelsen där de har lagt fram förslag på ny 

lagstiftning som bland annat handlar om avstängning med anmälningsplikt på 

polisstationen. Det innebär att om en supporter blir avstängd från en klubbs matcher 

så ska denne anmäla sig på en polisstation i anslutning till matchen. Sådan 

lagstiftning finns i England, Holland och Belgien där en supporter kan dömas av en 

domstol till att inte få gå på en fotbollsmatch på mellan ett till tio år beroende på vad 

som har gjorts.  

Det finns något som heter arrangörsrätt att stänga av eller hindra en supporter att gå 

in på ett arrangemang. Om fotbollsklubben som anordnar arrangemanget vet om att 

en supporter är stökig så kan de säga att denne inte är välkommen på matchen. Det 

är ingen mänsklig rättighet att få gå på en fotbollsmatch. Klubben kan med 
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arrangörsrätten stänga av en person under flera matcher på grund av ett beteende 

som i sig inte behöver vara straffbart. Det handlar mest om att den personen inte är 

önskvärd. Det är skillnad mellan avstängning enligt arrangörsrätt och avstängning 

enligt tillträdesförbudslagen.  

Sigurdsson uppger vidare att bötesbeloppen för överträdelser som till exempel att 

elda bengaler och kasta in mynt på planen bör överföras att bli en straffavgift som 

hanteras mellan klubben och den som gjort sig skyldig till brottet. Det skulle 

innebära att klubbarna kan ta ut andra belopp. Belgien har ett system som innebär 

att det kostar 20 000 kronor för enskild supporter att elda en bengal på läktaren.  

Sigurdsson fick därefter frågan hur det fungerar med sekretessen mellan polisen och 

klubbarna. Sigurdsson uppger att sekretessen hos polisen är väldigt stark, men nu 

har polisen och klubbarna kommit förbi det problemet i viss mån i och med att 

klubbarna har övertagit ansvaret för att filma och samtidigt övertagit tillståndet från 

länsstyrelsen att hantera kamerorna. Därmed råder ingen förundersökningssekretess 

från polisens sida utan filmerna från övervakningskamerorna är ett material som 

klubbarna disponerar själva. Sen kan polisen beslagta filmerna om det behövs för att 

utreda brott och identifiera eventuella gärningsmän.  

På frågan vilka lagstöd polisen använder sig av för att upprätthålla ordningen och 

säkerheten kring matcherna så svarar Sigurdsson att PL 13 § prioriteras. Den 

innebär en individuell prövning och inriktar sig på att hantera enskilda individer för 

avvisande, avlägsnande eller omhändertagande. Idag tror dock Sigurdsson att 

polisen använder sig av PL 13 § på ett felaktigt sätt när de avlägsnar grupper av 

supportrar efter myndighetsbeslut istället för att hantera den enskilda individen.  

På frågan om polisen använder sig av någon speciell taktik när matcherna är slut så 

menar Sigurdsson att det lagligt sett inte går att kvarhålla någon på läktarna. 

Däremot kan arrangören vidta åtgärder som bland annat innebär att det vinnande 

laget stannar kvar på planen för att hyllas av sina egna supportrar och samtidigt kan 

arrangören släppa ut det förlorande lagets supportrar från läktaren ut från arenan. 

Eftersom det inte finns något lagligt stöd att kvarhålla någon på läktarna så släpps 

alla ut samtidigt, men ovanstående är ett sätt att minska risken för att det kan bli 

oroligheter mellan supporterskarorna. Det polisen gör utanför arenorna är att sätta 
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upp kravallstaket eller placera polisfordonen så att supportrarna får gå en längre väg 

för att undvika konfrontation mellan grupperna, vid till exempel tunnelbanan. Det 

finns alltså vissa tekniker för att hantera situationen.  

Sigurdsson uppger att polisen använder sig av PL 24 § för att förbjuda tillträde till 

visst område eller utrymme och PL 23 § i viss mån. Dock kan det vara väldigt svårt 

när 30 000 människor släpps ut samtidigt. Taktiken är då att separera 

supportergrupperna och ha en otroligt hög synlighet av polis. En annan viktig aspekt  

är att polisen har planerat tillsammans med lokaltrafiken och i det här fallet 

Stockholms linjetrafik. Det viktiga är att det finns en hög kapacitet på lokaltrafiken 

som innebär att de har mycket resurser att sätta in när arrangemanget är över.  

På frågan om polisen har tillräcklig utbildning och kunskap att tjänstgöra vid en 

kommendering vid allsvenska fotbollsmatcher svarar Sigurdsson att det generellt är 

så och i specifika fall inte. Med det menar han att det är många nyutexaminerade 

och oftast yngre poliser som inte har hunnit skaffa sig stor erfarenhet vid liknande 

händelser och dessa kräver mer vägledning. De äldre i tjänst, mer rutinerade 

poliserna kräver således mindre vägledning och arbetet går smidigare.  

Vidare ställdes frågan vad för slags utbildning som krävs för att tjänstgöra vid en 

kommendering vid allsvenska fotbollsmatcher. Sigurdsson uppger att det under de 

matcher som inte är högriskmatcher endast krävs nationell bastaktik, samma 

bastaktik som numera lärs ut på polishögskolorna. Under högriskmatcherna är det i 

stort sett endast poliser med särskild polistaktikutbildning som tjänstgör. De poliser 

som arbetar på transporttjänsten och för in avvisade, omhändertagna och gripna 

personer till polisstationen behöver endast ha nationell bastaktik.  

På frågan om våldet har ökat de senaste åren svarar Sigurdsson att det går i vågor. 

Vissa år är värre än andra och just nu är det inne att slåss i grupp. Det är även 

mellan stadsdelar och skolor och inte bara mellan supportrar. Sigurdsson menar att 

det inte bara är ett polisiärt problem utan även ett socialt problem för samhället.  

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Vi anser att vi har fått mer än tillfredsställande svar på våra frågeställningar i 

rapporten. Det vi kan vara kritiska mot är att vi har intervjuat endast en ansvarig 
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polis för kommenderingar vid allsvenska matcher. Dock bör sanningshalten och 

trovärdigheten i det han säger vara av högsta dignitet eftersom intervjupersonen 

sysslat med sådana händelser under lång tid genom att först varit delaktig på fältet 

för att sedan leda planeringen inför dessa större händelser.  

3.2 Resultatsammanfattning 

Resultatet efter vår intervju med Anders Sigurdsson visar att han anser att 

lagstiftningen kring allsvenska fotbollsmatcher är en aning tunn och han tänker i 

första hand på Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Han 

skulle vilja få till lagändringar för att förbättra polisens förutsättningar att möta de 

problem som kan uppstå kring allsvenska fotbollsmatcher. Sigurdssons medverkan i 

den arbetsgrupp som i dagsläget lägger fram nya förslag till lagändringar kommer 

enligt honom själv förhoppningsvis underlätta för polisen och klubbarna. Sigurdsson 

uppger även att lagstiftningen upplevs som komplicerad i samband med matchers 

slut då supportrar ska släppas ut samtidigt från arenorna. Han anser att det skulle 

behövas lagändringar för att underlätta polisens arbete kring allsvenska 

fotbollsmatcher.  

Sigurdsson anser också att de nyutexaminerade poliserna med mindre erfarenhet och 

rutin kräver mer vägledning medan de äldre i tjänst och mer rutinerade poliserna 

således känner mer trygghet inför arbetsuppgifterna och situationerna de ställs inför.  
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4  Diskussion/Analys  

Innan vi påbörjade vår rapport så hade båda författarna bristfälliga kunskaper i 

ämnet och ville därmed fördjupa oss och få en bättre förståelse för hur polisens 

arbete vid allsvenska fotbollsmatcher går till.  

I vår intervju med Anders Sigurdsson framkom det att England, Holland och 

Belgien har ett system där en avstängd supporter måste anmäla sig på en polisstation 

i samband med en fotbollsmatch. Syftet är att polisen ska veta var supportern 

befinner sig när matchen spelas och att denne således inte befinner sig på arenan. 

Tanken är god, men frågan är om det blir ett slags kontrollsamhälle där polisen ska 

ha full kontroll på var de avstängda supportrarna befinner sig. Ska säkerheten på 

fotbollsmatcherna gå före individens integritet? Vidare finns det väldigt många olika 

lagstöd polisen kan använda sig av, men också lika många lagstöd som polisen 

måste ha i beaktande när de agerar. Detta kan i sin tur medföra att polisens 

arbetsuppgifter vid kommenderingar i samband med allsvenska matcher blir 

komplicerade. Under årens lopp har många poliser blivit kritiserade av 

justitieombudsmannen för sitt agerande vid större arrangemang där 

ordningsstörningar uppstått. Vad kan justitieombudsmannens kritik bero på? Ligger 

det något i dennes kritik eller kan det vara så att poliserna som agerar vid 

kommenderingar vid allsvenska matcher agerar som alla andra gör, i ett slags 

flockbeteende?  

Westerlunds kommentar om att ordningshållande befallningar används för sällan, 

gör att vi ställer oss frågan hur det kommer sig. Kan det bero på okunskap från 

polisernas sida; att de inte vet vem som ska besluta om den ordningshållande 

befallningen eller beror det på att lagen i praktiken känns svår att använda?  

4.1 Slutsatser och förslag  

Allt för ofta får polisen JO-anmälningar riktade mot sig i samband med allsvenska 

fotbollsmatcher. Frågan är egentligen varför. Beror det på att polisen agerar på ett 

felaktigt sätt ur rättssäkerhetssynpunkt? Eller beror det på de komplexa situationerna 

poliserna ställs inför eller kan det vara så att polisens hjälpmedel i form av lagstöd 

är komplicerade och otillräckliga?  
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Sverige har inte lika stora problem i nuläget med ordningsstörningar kring 

fotbollsmatcher som England, Holland och Belgien och ligger bland annat därför 

efter i lagstiftning. Skärpta straff och mer kännbara böter är ett sätt att angripa 

problemen medan förbättring och förnyelse av lagar är ett annat. Lagarna kan vara 

bra ur teoretisk synvinkel medan det i verkligheten inte alltid är polisiärt möjligt att 

agera utifrån dem. Polislagen har flera paragrafer som handlar om ordningsstörning, 

men de skiljer sig åt på flera sätt. Lagrummen kan ibland kännas omoderna och 

komplicerade och det skulle underlätta om lagstiftarna gjorde en eller flera 

lagändringar, alternativt en ny lag som handlar om ordningsstörningar kring 

allsvenska fotbollsmatcher. Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang har ett bra syfte, men i praktiken får inte polisen upplysa 

klubbarna om vilka som är misstänkta för brott, eftersom det råder 

förundersökningssekretess. Därmed går klubbarna miste om den informationen som 

skulle kunna ligga till grund för en avstängning av supportern. Det är klubbarna som 

får ansöka om ett tillträdesförbud och inte polisen. Informationsflödet mellan 

polisen och klubbarna går därmed om intet.  

Utredningen som vice chefsåklagare Per Lindqvist fick i uppdrag av regeringen ska 

vara klar 1 juli 2009 och förhoppningsvis utmynna i effektivare lagstiftning. Vi 

anser att det behövs lagändringar för att komma tillrätta med de problem som finns 

idag kring allsvenska fotbollsmatcher. Sigurdsson anser att anmälningsplikten för 

avstängda supportrar är ett effektivt sätt för att få reda på var de befinner sig under 

fotbollsmatchen. Detta är något som Sigurdsson saknar i utredningen. Frågan vi 

ställer oss är varför en sådan effektiv åtgärd inte behandlades i utredningen när den 

verkar ha gett avsedd effekt i England, Holland och Belgien. En annan fråga som vi 

ställer oss är varför Sverige inte tar till sig den kunskap och information som andra 

länder med liknande och ännu värre problem har. Om en utredning har tillsatts och 

problemen diskuterats så ställer vi oss frågan varför Sverige väntar med att ta till 

åtgärder som andra länder redan har vidtagit i form av repressalier.  

Utifrån Westerlunds resonemang om ett kortvarigt instängande av supportrar på en 

läktare funderar vi på om det inte vore på sin plats att göra en lagändring som skulle 

innebära att ett lags supportrar fick stanna kvar på läktaren i en viss tid för att 

polisen ska kunna anvisa väg för det andra lagets supportrar. På så sätt skulle 
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mycket av den konfrontation som uppstår utanför arenorna kunna undvikas. Ett 

problem som kan uppstå i dagsläget är om det kortvariga instängandet av supportrar 

övergår i ett långvarigt instängande. Då överskrids den grundlagsskyddade regeln 

som innebär att ingen medborgare får utsättas för inskränkningar utan att vara 

misstänkt för något brott. Dessutom måste polisen i nuläget göra en individuell 

bedömning av varje supporter vilket i sin tur resulterar i att polisen inte kan 

bestraffa kollektivt.  

Vi tror att det är en stor fördel om de poliser som jobbar kring de allsvenska 

fotbollsmatcherna har ett gediget intresse för att arbeta i grupp under händelserika 

former. Dessutom anser vi att det går att få viss rutin genom att själv gå på en match 

och studera hur poliserna gör i sitt förebyggande arbete och även se hur de agerar 

om det utbryter oroligheter och ordningsstörningar.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor  
Dessa intervjufrågor är framtagna av Joakim Pettersson och Jan Sarbäck och ställda 

till yttre kommissarie Anders Sigurdsson vid Operativa avdelningen i Stockholm. 

Svaren illustreras i avsnitten resultat och bakgrund i vårt fördjupningsarbete som 

heter ”Polisens skyldigheter kring allsvenska fotbollsmatcher”. Svaren till frågorna 

ett och två illustreras i avsnittet bakgrund och svaren till frågorna tre till elva 

illustreras i avsnittet resultat.  

1. Vad kostar en insats för polisen?  

2. Hur långt innan matcherna börjar kommenderingen?  

3. Hur görs en risk- och hotbedömning och vem gör detta?  

4. Vad anser polisen om lagstiftningen kring matcherna?  

5. Hur fungerar sekretessen mellan polisen och klubbarna?  

6. Vilka lagstöd använder sig polisen av för att upprätthålla ordningen och  

säkerheten kring matcherna?  

7. Är det någon speciell taktik när matcherna är slut?  

8. Använder sig polisen av lagstöden att anvisa väg?  

9. Har poliserna tillräcklig praktisk och teoretisk kunskap för att jobba vid en  

kommendering?  

10. Har de som jobbar på kommenderingarna särskild polistaktikutbildning?  

11. Har våldet ökat de senaste åren?  


