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Abstract 
I denna rapport tar vi upp ansvarsfrågan kring säkerhetsarbetet vid Luleå Hockeys 

hemmamatcher i Coop arena. Vi har genom att studera lagtext, intervjua 

företrädare från polisen, Luleå Hockey och LuleåFans, Luleå Hockeys 

supporterklubb, försökt skapa oss en bild av dels hur det juridiska ansvaret 

fördelas och dels hur samarbetet fungerar de olika aktörerna emellan. Enligt 

ordningslagen har Luleå Hockey ansvaret för säkerheten i Coop arena. Polisen är 

alltid närvarande vid matcher och har även extra bevakning vid derbymatcher 

mellan Luleå Hockey och Skellefteå AIK. Denna bevakning behöver dock inte 

Luleå Hockey betala något för eftersom de är en ideell förening. I arbetet har vi 

kommit fram till att problemen inte alls var så stora som vi trodde men att det trots 

allt finns en del problem, framför allt tycker både Luleå Hockeys 

säkerhetsansvarige och LuleåFans talesperson att Luleå Hockeys ledning inte 

prioriterar säkerhetsfrågorna tillräckligt mycket. I arbetet framkommer också kritik 

mot lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang som är både krånglig och 

svår att tillämpa som den är utformad i dagsläget. 
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1 Inledning 
Denna rapport handlar om säkerheten vid Luleå Hockeys matcher och vem som 

har ansvaret vid dessa. Vi har valt att skriva om detta ämne eftersom vi båda är 

mycket idrottsintresserade och med stor säkerhet kommer att stöta på denna 

problematik inom vårt kommande yrke som poliser. Vi tror även att många kan 

vara intresserade av hur arbetet sker mot det idrottsrelaterade våldet. Varför vi valt 

just Luleå Hockey beror på att vi båda är födda i norrbotten. Vi har även under 

sommaren 2007 arbetat vid polisens Länskommunikationscentral i Luleå där vi 

fått insyn i myndigheten och skapat kontakter med de poliser som arbetar vid 

dessa evenemang. Detta sammantaget har gjort att vi blivit intresserade av ämnet 

och valt att fördjupa oss i det.  

1.1 Bakgrund 

Bråk mellan supportrar till olika idrottsklubbar är inget nytt fenomen i Sverige och 

är något som under senare år blivit allt vanligare. Från att ha varit ett problem 

främst i storstäderna och för de stora fotbollsklubbarna har det även spridit sig till 

mindre orter och klubbar.1 Sedan Skellefteå AIK gick upp i elitserien i ishockey 

2006 har det flera gånger varit bråk mellan olika supportergrupperingar från Luleå 

och Skellefteå under matcher, vilket lett till att det numer alltid är ett relativt stort 

antal poliser och ordningsvakter inkommenderade till varje match lagen emellan.  

 

Något som kan diskuteras är vilka som har ansvar och därmed ska stå för 

kostnaden för säkerheten vid idrottsevenemang. Antingen idrottsklubbarna som 

drar in mycket pengar på matcherna, eller polisen som enligt polislagen har 

skyldighet att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.2 Även 

supporterklubbarnas ansvar för sina medlemmar bör nämnas i dessa sammanhang. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa den problematik som det idrottsrelaterade 

våldet för med sig i Sverige och undersöka hur säkerhetsarbetet bedrivs inom 

ramen för Luleå Hockeys hemmamatcher.  

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Huliganism, 2008-03-29 
2 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/allsvenskan/article2149836.ab, Martin Ohlsson, 2008-03-31 
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna rapport ska svara på är: 

1. Vem har det juridiska ansvaret för säkerheten vid en elitseriematch i ishockey i 

Coop arena? 

2. Hur ser samarbetet ut mellan Luleå Hockey, supporterklubben LuleåFans och 

polismyndigheten i Norrbotten? 

3. Vilka konkreta åtgärder kan göras för att öka säkerheten och minska risken för 

att bråk ska uppstå i Coop arena? 

1.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet bygger på telefonintervjuer med Kent Henell, säkerhetsansvarig vid Luleå 

Hockey, med LuleåFans pressansvarige Mattias Sehlberg samt även en intervju på 

plats i Luleå med supporterpolisen Christer Nilsson. Vi har även studerat litteratur, 

lagtext och andra källor inom området. 
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2 Lagstiftning 
I detta kapitel kommer vi att ta upp den lagstiftning som är aktuell i samband med 

en elitseriematch i ishockey. Vi kommer att behandla polisens befogenheter och 

skyldigheter, hur en ishockeymatch definieras i lag och vilka verktyg polisen och 

idrottsföreningen kan använda sig av mot personer som missköter sig under och i 

samband med en match.  

 

Enligt 1 § polislagen ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Polisen har 

skyldighet och befogenhet att förebygga, förhindra och vidta åtgärder mot 

överträdelse av straffbara handlingar, under förutsättningen att överträdelsen faller 

under allmänt åtal. I polisens uppgift ligger inte bara att motverka och beivra 

straffbara handlingar, polisen har även en viss skyldighet att säkerställa en trygg 

och friktionsfri samlevnad medborgarna emellan.3 

 

I 2 § 2 p polislagen står det att det hör till polisens uppgifter att övervaka den 

allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när 

sådana har inträffat. Här åsyftas polisens övervakningsverksamhet, som i sin tur 

brukar indelas i trafikövervakning och allmän övervakning. Polisens allmänna 

övervakning består i stationstjänst, områdesövervakning, utryckningsverksamhet, 

speciell övervakning och objektbevakning. Objektbevakningen omfattar bland 

annat bevakning vid offentliga tillställningar, som till exempel vid en 

ishockeymatch.4 

 

I 3 § andra meningen polislagen står det att samarbete ska ske mellan polisen, 

andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. 

Här avses både allmänna och enskilda organisationer. Som exempel på enskilda 

organisationer där samarbete med polisen är av stort värde nämns folkrörelserna, 

och till dessa räknas idrottsrörelsen och därmed idrottsföreningarna.5 

 

                                                
3 Polislagen En kommentar s. 27 ff. 
4 Ibid s. 32 ff. 
5 Ibid s. 40 ff. 
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Enligt 2 kap. 3 § 1 st 1 p ordningslagen är tävlingar och uppvisningar i sport och 

idrott att anses som en offentlig tillställning. I andra stycket framgår att 

tillställningen för att anses som offentlig skall anordnas för allmänheten eller att 

allmänheten ska ha tillträde till den. I en kommentar till paragrafen står det att 

”begreppet offentlig tillställning får anses innefatta en avsikt hos anordnaren att 

samla publik”.6 En elitseriematch som Luleå Hockey anordnar i Coop arena är 

alltså i juridisk mening en offentlig tillställning. 

 

Den som anordnar en offentlig tillställning ska enligt 2 kap. 16 § 1 st 

ordningslagen svara för att god ordning råder vid tillställningen. Det innebär för 

Luleå Hockeys del att de har det fulla ansvaret för säkerheten vid matcher i Coop 

arena och att de för att överhuvudtaget få anordna en match måste fullgöra de 

skyldigheter vad gäller ordning och säkerhet som ankommer på dem. De 

skyldigheter som i detta fall blir aktuella är först och främst att anlita egen 

personal, till exempel av polisen förordnade ordningsvakter, som för Luleå 

Hockeys räkning fullgör säkerhetsarbetet. Andra saker som är viktiga att tänka på 

är att se till att läktare, in- och utgångar, parkeringar och dylikt är utformat på ett 

tillfredställande sätt samt att åskådarantalet är rätt begränsat.7 

 

Luleå Hockey behöver dock inte söka något tillstånd för att anordna en match på 

grund av att arenan inte omfattas av 1 kap. 2 § ordningslagen och begreppet 

offentlig plats vilket är ett krav för att man ska behöva söka tillstånd. Enligt 

kommentaren till ordningslagen gäller att ”huvudprincipen är således att ett 

område eller utrymme är offentlig plats, om allmänheten ha tillträde dit utan att 

behöva erlägga avgift eller utan att det ställs upp andra särskilda krav för tillträde 

till området eller utrymmet”8 och eftersom det kostar att gå på hockey så är inte 

Coop arena en offentlig plats. Luleå Hockeys hemmamatcher omfattas därför inte 

av 2 kap. 4 § 1 st 1 p ordningslagens krav på tillstånd vid offentliga tillställningar. 

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 16 § 2 st. ordningslagen meddela villkor som 

de anser är nödvändiga för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Detta får ske 

                                                
6 Ordningslagen Kommentarer och rättspraxis s. 40 
7 Ibid s. 87 ff. 
8 Ibid s. 27 
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även om Luleå Hockey i detta fall inte har skyldighet att söka tillstånd eller har 

anmälningsskyldighet.9 

 

I ordningslagen finns ett flertal paragrafer som reglerar vad som får och inte får 

göras vid en offentlig tillställning. De som får störst betydelse vid hockeymatcher 

är 18 § om att spritdrycker, vin och starköl inte får drickas i arenan annat än om 

det sker vid tillåten servering av alkohol, till exempel i restaurangen som finns i 

Coop arena. Även 20 § om tillståndskrav för att använda pyroteknik inomhus får 

en stor betydelse då till exempel ”bengaliska eldar”10 är vanligt förekommande i 

supporterkulturen. För den pyroteknik som Luleå Hockey använder under sina 

matcher, främst vid matchstart, kan polismyndigheten ge ett tillstånd som gäller 

samtliga matcher. Luleå Hockey behöver alltså inte söka tillstånd för varje enskild 

hockeymatch.11 

 

En person som inte följer de regler som Luleå Hockey tillsammans med 

polismyndigheten satt upp ska enligt 2 kap. 17 § ordningslagen på tillsägelse 

lämna arenan. Detta skall ske på uppmaning från någon av funktionärerna eller 

ordningsvakterna som tjänstgör vid en match. Om en person avvisas från Coop 

arena av en polisman eller ordningsvakt kan inte denna regel tillämpas utan de 

använder sig då av 13 § polislagen.12 

 

En person kan få tillträdesförbud till ett idrottsarrangemang om det på grund av 

särskilda omständigheter finns risk att han eller hon kommer att begå brott under 

arrangemanget och brottet är ägnat att störa ordningen och säkerheten, detta enligt 

lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Ett exempel är 

skadegörelse och våldsbrott som inträffat på den inhägnade platsen före eller efter 

en match då större delen av publiken anländer eller lämnar matchen. Samma sak 

gäller på väg till eller från matchen, till exempel på ett tåg, en buss, i tunnelbanan 

eller när lagens supportrar slåss tidigare under matchdagen i någon del av staden. 

Det måste finnas ett tidsmässigt samband mellan arrangemanget och brottet, 

                                                
9 Ordningslagen Kommentarer och rättspraxis s s. 60 ff. 
10 Brinnande rör med metallsalter som supportrar ibland eldar på läktaren, brinner oftast med en röd låga som är 

10-30 cm hög. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bengalisk_eld, 2008-03-30). 
11 Ordningslagen Kommentarer och rättspraxis s. 93 ff. 
12 Ibid s. 93 
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antingen samma dag som arrangemanget eller någon dag innan eller efter, eller i 

samband med resa dit eller därifrån. Förutom tidsmässigt samband måste även 

geografiskt samband finnas och man måste beakta andra omständigheter som 

innebär ett samband mellan brottet och arrangemanget. Tillträdesförbud får 

beslutas vare sig allmänheten har tillträde till idrottsarrangemanget på 

anläggningen eller inte. Med förbudet menas att en person förbjuds att få tillträde 

till och vistas på en inhägnad plats som huvudsakligen är avsedd för 

idrottsutövning när ett idrottsarrangemang anordnas på platsen av en 

idrottsorganisation. Förbudet avser endast idrottsarrangemang som ordnas av 

idrottsorganisationer, till exempel en ishockeymatch som anordnas av en 

idrottsförening som Luleå Hockey. Platser som är avsedda för idrottsevenemang, 

även om de ibland används vid andra tillfällen som vid konserter med mera, 

omfattas. Tillträdesförbudet omfattar dock endast idrottsarrangemanget och 

förbudet kan då inte avse konserter eller liknande arrangemang som anordnas på 

samma plats. Vid bedömningen om en person ska få tillträdesförbud ska särskilt 

beaktas om personen begått liknande brott tidigare. Man får inte ge 

tillträdesförbud till en person som är under 15 år. En idrottsorganisation som 

anordnar ett idrottsarrangemang får stänga av personer i enighet med sitt eget 

avstängningssystem men det är endast tillträdesförbud enligt lag (2005:321) om 

tillträdesförbud till idrottsarrangemang som kan medföra straffansvar vid 

överträdelse av förbudet. Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter 

eller fängelse i högst sex månader. Tillträdesförbud söks av den idrottsorganisation 

som anordnar arrangemanget, förbudet beslutas av åklagare och prövas av allmän 

domstol. Förbudet gäller för en viss tid, högst ett år och kan förlängas med högst 

ett år i taget.13 

 

Den som anordnar en offentlig tillställning ska enligt 2 kap. 26 § 1 st 

ordningslagen stå för kostnaderna vid en sådan tillställning om den anordnas i 

vinstsyfte. Detta gäller dock inte ideella föreningar som till exempel Luleå 

Hockey. Vissa idrottsklubbar bedrivs dock som aktiebolag och en debatt förs just 

nu om dessa ska behöva betala för polisbevakningen vid deras hemmamatcher. 

Carin Götblad, länspolismästare vid polismyndigheten i Stockholms län, vill att 

                                                
13 Prop. 2004/05:77 och Ordningsstörande brott s. 99 ff 
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Rikspolisstyrelsen ska se över detta. De pengar som aktiebolagen i sådana fall 

skulle betala in skulle inte gå till polisen utan istället hamna i statskassan, så det 

finns inget ekonomiskt motiv för detta från polisens sida.14   

 

När publiken betalat inträde kan de för att få tillträde till arenan tvingas genomgå 

en kroppsvisitation och följa andra regler som man gått med på enligt det 

civilrättsliga avtal som man genom biljettköpet ingår med Luleå Hockey. En 

kroppsvisitation är enligt en legaldefinition som infördes 1993 i samband med 

lagstiftningen om kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken ”en 

undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor och andra 

föremål som någon bär med sig”. En polisman har enligt 19 § st 2 p 1 polislagen 

rätt att kroppsvisitera en person i den utsträckning det behövs för att söka efter 

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

hälsa. Polisen kan om det uppstått hotfull stämning mellan till exempel två gäng 

från olika supporterklubbar kroppsvisitera enligt ovanstående paragraf även om 

det inte förekommit några våldsamheter. ”Detsamma gäller under förhållanden då 

våldsamma sammanstötningar erfarenhetsmässigt kan befaras, såsom fallet 

exempelvis kan vara vid vissa idrottsarrangemang”.15 Om en mera rutinmässig 

visitation förekommer vid en ishockeymatch eller liknande bör enligt förarbetena 

beslutet fattas av en polisman i förmansställning. Föremål som påträffas av polisen 

får tas i beslag enligt rättegångsbalken 27 kap. 14a § och förverkas enligt 

rättegångsbalken 36 kap. 3 §.16 

                                                
14 Ordningsstörande brott s. 116 ff. och 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7232787, 2008-03-31 
15 Polislagen En kommentar s. 131. 
16 Polislagen En kommentar s. 126 ff. 
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3 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vad som framkommit vid intervjuer med 

Christer Nilsson, supporterpolis vid polismyndigheten i Luleå, Kent Henell, 

säkerhetsansvarig vid Luleå Hockey och Mattias Sehlberg, talesperson för Luleå 

Hockeys supporterklubb LuleåFans. 

3.1 Polisen 

Polisinspektör Christer Nilsson arbetar som supporterpolis för polismyndigheten i 

Norrbottens län och har tolv års erfarenhet inom området. Han är en av de två 

supporterpoliser som utgör grundbemanningen vid Luleå Hockeys hemmamatcher 

och åker även med på Luleås bortamatcher i Skellefteå. Följande har framkommit 

i en intervju i Luleå den 25 mars 2008 med Christer Nilsson.  

 

I Sverige ska finnas supporterpoliser på alla orter som har ett fotbollslag i 

allsvenskan eller Superettan eller ett elitserielag i ishockey. När det gäller 

ishockey så träffas samtliga supporterpoliser i Sverige tillsammans med 

representanter från de tolv elitserieklubbarna, Svenska Hockeyligan, Svenska 

Ishockeyförbundet och rikspolisstyrelsen en gång varje år några veckor innan 

seriestart för att diskutera övergripande säkerhetsfrågor.  

 

De polisresurser som avsätts är tillräckliga och i dagsläget har polisen inga planer 

på att utöka bemanningen under matcherna. Supporterpoliserna i Luleå har inga 

kontinuerliga möten med Luleå Hockey eftersom Nilsson anser att samarbetet 

fungerar mycket bra och att Luleå Hockey arbetar bra med säkerhetsfrågorna; ”så 

länge ingenting händer har vi inga träffar”. Efter bråket som uppstod i samband 

med en träningsmatch mot Skellefteå AIK i september 2007 hölls dock ett möte 

med representanter från Luleå Hockey och polisen där man drog upp nya riktlinjer 

för det fortsatta arbetet. 

 

Idrottsevenemang kräver inget tillstånd av polisen som exempelvis en nattklubb 

eller restaurang behöver. Om tillstånd behövs är det polisen som bestämmer 

antalet ordningsvakter, men i detta fall bestämmer Luleå Hockey själv hur många 

ordningsvakter de behöver under en match. 
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Under en vanlig match finns endast de två supporterpoliserna på plats från 

polisens sida. Inför varje match hälsar de på publikvärdarna17 och visar sig för 

supportrarna så att de ska känna igen dem och se att de finns där, detta för att 

publik och personal ska känna igen polisen, vilket är bra i brottsförebyggande 

syfte.  

 

Enligt Nilsson är det sällan problem vid matcherna. Polisen har bara märkt en 

marginell skillnad sedan alkohol började serveras i restaurangen efter det att 

dåvarande Delfinens ishall byggdes om och blev Coop arena 2002. En viss 

skillnad finns mellan matcher på veckodagar och lördagsmatcher, främst genom 

att några fler omhändertas enligt lag (1976:551) om omhändertagande av 

berusade personer m.m. Skillnaden mellan en lördagsmatch och en veckomatch är 

dock inte stor och ingen av dem innebär vanligtvis några problem. 

 

När Luleå har bortamatch mot Skellefteå samarbetar polismyndigheten i 

Norrbotten med polismyndigheten i Västerbotten och tvärt om. På den senast 

matchen i Skellefteå följde sex poliser från Luleå med sina egna supportrar till 

matchen. 

3.2 Luleå Hockey 

Kent Henell är säkerhetsansvarig hos Luleå Hockey, han är anställd av ett 

bevakningsföretag som har kontrakt med Luleå Hockey om att ansvara för 

säkerheten vid matcher. Han arbetar som vaktchef och är i grund och botten 

ordningsvakt. Med tiden har arbetsrollen vuxit och under de senaste två åren har 

Henell arbetat deltid som säkerhetsansvarig åt föreningen. Detta innebär att han 

har det övergripande ansvaret för all säkerhet inne i Coop arena under A-

lagsmatcher och lyder direkt under klubbdirektören Peter Jidström. För att arbeta 

som säkerhetsansvarig krävs att man genomgått en säkerhetschefsutbildning som 

hockeyligan anordnar, utbildningen är till för att ge alla säkerhetsansvariga samma 

grund att stå på. Följande har framkommit i en intervju per telefon den 1 april 

2008 med Kent Henell. 

                                                
17 Publikvärd är en representant från supporterklubben som har till uppgift att tillsammans med polis, 

ordningsvakter och funktionärer se till så att ordningen på arenan upprätthålls. 
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Det är hockeyligans regler18 som, tillsammans med de vanliga lagarna, styr 

säkerhetsarbetet under en ishockeymatch. Reglerna styr bland annat vad som 

gäller i arenan och vad som får tas in eller användas på läktarna. Till exempel är 

all slags pyroteknik, tomtebloss, tutor, och brandfarliga flaggor förbjudna på 

läktaren.  

 

Luleå Hockeys hemmaarena Coop arena rymmer 5600 personer, varav 4425 

sittande och 1175 stående. Under en vanlig match lyder nio ordningsvakter, 

inklusive vakterna i restaurangen, ett 20-tal funktionärer samt publikvärdarna 

under Henell. Vid en högriskmatch ökas antalet ordningsvakter till cirka tolv, detta 

är något som Henell har mandat att bestämma själv beroende på hur 

riskbedömningen inför en match ser ut. Antalet ordningsvakter som arbetar i 

arenan är Luleå Hockeys eget ansvar, med undantag för att det vid 

alkoholservering enligt lag måste finnas minst en ordningsvakt. Funktionärerna 

arbetar i biljettinsläppet och även i gångarna upp till läktarna och hjälper folk att 

bland annat hitta sin plats i arenan. Det är även de som i första hand säger till en 

gäst som uppträder stökigt, hjälper inte detta är det först ordningsvakterna och i 

sista hand polisen som får ingripa. Vid högriskmatcher är det funktionärerna som 

visiterar supportrarna på ståplats innan de går in i arenan, ordningsvakter stöttar 

funktionärerna om det skulle uppstå problem. Funktionärerna är genom Luleå 

Hockey utbildade i första hjälpen för att snabbt kunna hjälpa en gäst som behöver 

vård. Publikvärdarna arbetar endast med supportrarna på ståplats. 

 

Riskbedömningen inför en match beror på en mängd olika omständigheter, till 

exempel vilket lag Luleå Hockey möter, vad det är för matchdag och om det finns 

någon historik mellan LuleåFans och gästande lags supportrar, det vill säga om det 

varit bråkigt mellan dem vid något tidigare tillfälle. Derbymatcherna mot 

Skellefteå AIK är exempel på matcher som alltid ses som högriskmatcher, men 

även matcher mot andra lag om det kommer många bortasupportrar till Coop 

arena. När Henell gör en riskbedömning tar han bland annat hjälp av vissa 

nyckelpersoner i LuleåFans, till exempel med talespersonen Mattias Sehlberg, ett 

                                                
18 Hockeyligan, Regler beslutade vid Säkerhetskonferens 2007-08-31 
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samarbete som fungerar mycket bra. Han vänder sig till dessa för att kolla hur 

stämningen är mellan supportrarna och för att höra vilka rykten som går. Han har 

en god kontakt med Christer Pettersson, säkerhetsansvarig hos Skellefteå AIK, 

och även en viss kontakt med personer från Skellefteå AIKs supporterklubb North 

Power. Henell läser även olika forum på internet för att se om han hittar något som 

tyder på att det kan vara bråk eller uppgörelser på gång mellan supportrarna. Inför 

en högriskmatch har Henell kontakt med polisens insatschef och är med på 

polisens utsättning. Polisen är mer framträdande vid högriskmatcher och tar då 

även hand om mindre ordningsstörningar. Henell har under varje match kontakt 

med supporterpoliserna Christer Nilsson och Bertil Sandström och även med 

räddningstjänsten. Samarbetet med polisen fungerar väldigt bra, 

grundbemanningen som består av de två supporterpoliserna är tillräckligt vid en 

vanlig match. 

 

Den person som stängdes av efter träningsmatchen mot Skellefteå AIK i 

september 2007 blev inte avstängd enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang, utan detta skedde genom en överenskommelse mellan Luleå 

Hockey och den berörde, något som även LuleåFans stod bakom. Luleå Hockey 

har aldrig nyttjat lagen eftersom att den upplevs som krånglig men även för att de 

inte har haft behov av det. Ett problem är också att polisen vid vetskap om att en 

person gjort sig skyldig till ett brott vid en hockeymatch inte får tala om för Luleå 

Hockey vilken person det rör sig om enligt sekretesslagen, och eftersom att det är 

föreningen som måste ansöka om tillträdesförbud hos åklagaren uppkommer i och 

med detta svårigheter. 

 

Trots att det säljs mer alkohol i Coop arenas restaurang på lördagar är det endast 

en liten skillnad mellan veckomatcher och lördagsmatcher, det är inte stökigare 

men det förekommer mer fylleri. Innan ombyggnationen av Coop arena 2002 

serverades det inte alkohol i arenan, och eftersom Henell tillträtt som 

säkerhetsansvarig efter detta kan han inte uttala sig om hur det sett ut tidigare.  

 

Luleå Hockey har, precis som alla andra lag i elitserien, ansvar för sina supportrar 

på bortamatcher och kan bli bötfällda om supportrarna missköter sig. Detta 

regleras av hockeyligans regler som elitserieföreningarna kommit överens om 



Rapport nr: 506  2008-04-25 
 

 12 

tillsammans och inte genom lagstiftning. Vid bortamatcher i Skellefteå åker fyra 

ordningsvakter som normalt arbetar i Coop arena med från Luleå, detta efter 

förslag från LuleåFans som tycker att det känns tryggare med ordningsvakter de 

känner igen även i Skellefteå Kraft arena. Ordningsvakterna finns med redan i 

bussen på väg till matcherna. Detta är något som fått positivt gensvar både från 

polisen i Skellefteå och av Skellefteå AIK. Initiativet till detta kom efter matchen 

då tumult utbröt i Skellefteå och polisen sprayade pepparspray mot en del av 

Luleås supportrar i februari 2007. Det märktes att det blev lugnare på läktaren när 

ordningsvakterna från Luleå, och även LuleåFans ordförande, pratade med 

supportrarna. Sedan den matchen har ordningsvakterna som följer med från Luleå 

endast ansvar för de egna supportrarna, tidigare hade de även andra uppgifter i 

Skellefteå Kraft arena. 

 

Arbetet som LuleåFans publikvärdar utför under matcherna fungerar bra, liksom 

samarbetet mellan Luleå Hockey och LuleåFans. Något som skulle kunna 

förbättras är antalet matchvärdar som arbetar under en match, antalet kan variera 

mellan en och fyra personer och borde vara mer konstant.  Henell tror att detta kan 

bero på att de ideellt arbetande publikvärdarna känner sig dåligt behandlade av 

Luleå Hockeys ledning då de arbetat i flera år utan att få uppskattning eller nog 

med utbildning för det arbetet de utför åt föreningen. 

 

När det gäller Luleå Hockeys säkerhetstänkande finns det enligt Henell vissa 

brister från den högsta ledningen, ”de verkar se lättvindigt på säkerhetsarbetet”. 

Efter bråket i samband med träningsmatchen mot Skellefteå AIK i september 2007 

har de dock fått en viss ökad förståelse för problematiken. Kent tror att det är en 

kostnadsfråga, det satsas hellre pengar på lagets spelare än på säkerhetsarbetet. De 

förbättringar han gärna ser är bland annat en större budget för att kunna anställa en 

säkerhetsansvarig som arbetar åtminstone halvtid. En säkerhetsansvarig som 

arbetar även när det inte är match skulle bland annat kunna planera och utföra till 

exempel utrymningsövningar i arenan tillsammans med funktionärer och 

publikvärdar. Även med små medel skulle mycket kunna förbättras, bland annat 

enkla saker som att köpa in första hjälpen-kit som funktionärerna har tillgång till, 

något som kan vara till stor nytta för gästerna och som kostar en liten summa 

pengar för Luleå Hockey. Utbildning av funktionärer och publikvärdar är även det 
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något som föreningen borde satsa mer pengar på. Antalet funktionärer och 

ordningsvakter som arbetar under matcherna är dock tillräckligt. 

 

3.3 LuleåFans 

LuleåFans är Luleå Hockeys officiella supporterklubb och har cirka 350 

medlemmar. Mattias Sehlberg är talesperson och vice ordförande och har tidigare 

varit ordförande i LuleåFans, något han arbetar ideellt med. Följande har 

framkommit i en intervju per telefon den 31 Mars 2008 med Mattias Sehlberg. 

 

Från LuleåFans sida finns vid varje match publikvärdar på plats på läktaren, 2-3 

vid en vanlig match och 4-5 vid en högriskmatch. Publikvärdarna arbetar ideellt 

förutom att de får gratis inträde till matchen. En publikvärd fungerar som en länk 

mellan polis, ordningsvakter och supportrarna på ståplatsläktaren. Genom att 

publikvärdarna istället för polis eller ordningsvakter till exempel visiterar 

supportrarna innan match, går upp läktaren och tar hand om någon som kastat in 

saker på isen eller har med sig alkohol, så blir det på grund av att publikvärdarna 

normalt själva står i klacken och tillhör LuleåFans, mycket mindre irritation.  

 

Publikvärdarna har en mycket viktig roll även på bortamatcher, de finns med 

redan i bussen och säger bland annat till dem som börjar bli lite för berusade att ta 

det lugnt med alkoholen. Publikvärdarna visiterar även Luleås supportrar innan de 

går in i arenan och kollar så att ingen supporter från motståndarlaget tagit sig upp 

på LuleåFans läktare för att ställa till med bråk. Den viktigaste uppgiften de har är 

dock att säga till någon som börjar bli stökig så att polis och ordningsvakter inte 

behöver ingripa, något som vid de allra flesta tillfällen fungerar mycket bra.  

 

Publikvärdarna är steg 1 utbildade av SISU och projektet supporterkultur, där 

SISU19 och Luleå Hockey tillsammans står för kostnaderna för utbildningen. 

LuleåFans tycker att utbildningen borde ske mer fortlöpande och tätare, vissa av 

publikvärdarna är utbildade för så länge som 5-6 år sedan. Samarbetet med Luleå 

Hockey fungerar idag mycket bra, och har gjort så de senaste åren sedan Kent 

                                                
19 Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund, erbjuder idrottsföreningar och specialdistriktförbund utbildning och 

utveckling (http://sv.wikipedia.org/wiki/SISU, 2008-03-31). 
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Henell tog över som säkerhetsansvarig. Det som skulle kunna förbättras är att 

Luleå Hockey, framförallt från styrelsens sida, insåg värdet i publikvärdarnas 

arbete och gav dem mer stöttning i form av till exempel bättre och mer fortlöpande 

utbildning. 

 

Vad gäller samarbetet med polisen så fungerar även detta bra. LuleåFans har 

kontakt med polisen innan till exempel bortaresor och högriskmatcher. Inför en 

sådan match meddelar LuleåFans polisen om det är några som brukar bråka som 

ska åka med eller om de har kännedom om att någon åker dit på egen hand.  

 

När det gäller polisens arbete så tycker Sehlberg att det finns en del att förbättra. 

Om det när supportrarna kommer till arenan är polishundar som skäller och det 

står 30 poliser med hjälmar i bältet, så känner sig supportrarna lätt uthängda; ”bara 

för att man står på ståplats är man ingen huligan”. Polisen ska såklart finnas på 

plats men om de istället står och hälsar och är trevliga så blir stämningen mellan 

polis och supportrar mer avspänd.  Svenska polisen borde arbeta mer som man gör 

i England där det finns mycket poliser i beredskap ifall något skulle hända men 

man har samtidigt en trevligare och mer avslappnad attityd. Sen incidenten i 

Skellefteå i februari 2007, då polisen bland annat sprayade pepparspray mot 

Luleås supportrar, så har dock polisens arbete förbättrats och blivit mer på det sätt 

som LuleåFans önskar. 

3.4 Kritisk granskning av resultatet 

De resultat som vi fått fram i våra intervjuer kan till viss del ifrågasättas. Dels har 

både Kent Henell och Mattias Sehlberg, som företrädare för Luleå Hockey 

respektive LuleåFans, anledning att få det att verka som att problemen är mindre 

än de verkar för att på så sätt ge en mer positiv bild av hockeyn och inte bidra till 

att marknadsföra Luleå Hockey på ett dåligt sätt. Men eftersom bilden som 

Christer Nilsson, som är objektiv, har en liknade syn på frågan så torde det vi fått 

fram i intervjuerna stämma bra med verkligheten. Henell riktar även en del kritik 

mot Luleå Hockey vilket talar för att han ger en objektiv bild av det hela.  
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3.5 Resultatsammanfattning 

Ingen av de vi intervjuat tycker att det är det är några större problem med 

säkerheten i Coop arena. Alla tre tycker dessutom att samarbetet dem emellan de 

senaste åren blivit bättre och att det i dagsläget fungerar mycket bra. Bemanningen 

som polisen har på matcherna tycker alla parter är tillräcklig.  

 

Den kritik som framkommer riktas i största del mot Luleå Hockeys ledning och 

handlar om brist på resurser till bland annat utbildning av funktionärer och till viss 

del bristande förståelse för säkerhetsarbetets vikt. Sehlberg riktar även viss kritik 

mot polisens agerande i samband med tidigare derbymatcher mot Skellefteå AIK 

och menar då att polisen i vissa lägen behandlar alla som står på ståplats som 

huliganer. Polisen bör enligt Sehlberg självklart vara på matcherna, men de 

behöver inte vara kravallutrustade och på så sätt verka provocerande. 
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4 Diskussion, slutsatser och förslag 
När vi beslutade oss för att skriva om detta ämne trodde vi att problem med 

ordningstörningar under ishockeymatcher var ganska vanliga, särskilt under 

derbymatcherna mellan Luleå Hockey och Skellefteå AIK. Under arbetets gång 

har det dock framkommit att problemen inte alls visat sig vara så stora som vi 

trott, både polisen och Luleå Hockey anser att problemen i Coop arena är relativt 

små med tanke på att det under en match befinner sig ungefär 5000 åskådare i 

arenan. Det antal personer som omhändertas för fylleri är även de få med tanke på 

publikmängden. De problem som varit under derbymatcherna har dels minskat en 

hel del och dels så anser vi att problemen blivit uppförstorade i media. För att få 

en ännu bättre bild av problemens omfattning hade vi också behövt jämföra det vi 

kommit fram till i rapporten om Luleå Hockey med någon annan förening med 

liknande förutsättningar. 

 

Samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar bra enligt slutsatserna vi dragit 

genom våra intervjuer. Luleå Hockey har genom Henell goda kontakter med både 

polisen och LuleåFans och även LuleåFans och polisen säger att samarbetet är bra. 

 

Något som enligt vår mening skulle kunna förbättras är förståelsen för 

säkerhetsfrågor från Luleå Hockeys högsta ledning i form av styrelse och 

klubbdirektörer. Både Kent Henell och Mattias Sehlberg vill ha bättre och mer 

kontinuerlig utbildning för de funktionärer och publikvärdar som arbetar ideellt 

under matcherna. Mer utbildning tror vi skulle vara bra ur säkerhetssynpunkt men 

även ett sätt för ledningen att visa sin uppskattning för det jobb som 

funktionärerna och publikvärdarna lägger ner åt föreningen på sin fritid. Vi hade 

dock för att få fram en mer rättvis bild av frågan behövt intervjua Luleå Hockeys 

klubbdirektör eller någon från styrelsen och låtit dem bemöta den kritik som 

framförts. 

 

Den kritik som Mattias Sehlberg riktar mot polisens agerande i samband med 

tidigare derbymatcher anser vi till viss del är befogad. Ett sätt att arbeta på som vi 

tror hade varit framgångsrikt är att civilklädda poliser arbetar på matcherna under 

mer diskreta former, ingripandena ska ske snabbt och diskret för att inte väcka stor 
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uppmärksamhet, något som vi tror kan uppfattas som mindre provokativt från 

supportrarna. Uniformerade poliser bör fortfarande finnas på plats men vi tror att 

civilklädda poliser skulle utgöra ett bra komplement vid högriskmatcher. 

 

Luleå Hockey anser inte att lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang fungerar på ett tillfredställande sätt eftersom det är 

föreningarna som ansöker om tillträdesförbud hos åklagaren och det oftast är 

polisen som har informationen om de personer som är misstänkta för brott, något 

de inte kan dela med av sig till föreningen på grund av sekretess. Lagen har ett bra 

syfte men är väldigt svår att använda i praktiken. Även om Luleå Hockey hittills 

inte har behövt använda sig av lagen då de, i det enda fall vi känner till, gjort en 

överenskommelse med den berörda supportern om avstängning från matcher under 

en begränsad tid, så anser vi att kritiken till viss del är befogad. Vi anser att detta 

ställer till med problem ifall lagen ska tillämpas och att en förändring borde ske på 

något sätt, om det hade varit enklare att använda sig av lagen är kanske detta något 

Luleå Hockey i framtiden skulle kunna ha användning av om det skulle uppstå 

allvarligare problem. 

 

Ett sätt för Luleå Hockey att kunna identifiera personer som bråkar under 

matcherna är att söka tillstånd för att montera upp videokameror i Coop arena, på 

detta sätt behöver de inte få denna information genom polisen. Detta är nog inget 

som det finns behov av i dagsläget i Luleå men är en åtgärd som föreningar med 

större problem diskuterat, till exempel de allsvenska fotbollsklubbarna i 

Stockholm. Detta är i första hand ett sätt att identifiera de supportrar som bråkar 

men är även något som kan användas i brottsförebyggande syfte då många kanske 

avstår från bråk då de vet att videokameror finns uppsatta i arenan.   
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