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ABSTRACT 

 

Detta arbete ämnar ge en över gripande inblick gällande supportervåldet som 

uppkommer i samband med fotbollsmatch, polisens generella struktur gällande 

arbetet med detta. Genom diverse källor som litteratur och intervjuer med berörda 

parter har vi sökt kartlägga och synliggöra problemet. Dels genom att undersöka 

dess omfattning, struktur och genom kriminologiska perspektiv försöka tolka 

våldsamma supporters beteende. Undersökningen har resulterat i en analys av 

situationen och utifrån både supportervåldets sammansättning, dess medlemmar 

och polisens nuvarande arbete har frambringat en rad förslag till förbättring, bland 

annat anmälningsskyldighet till det brottspreventiva arbetet mot supportervåld. 
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1. INLEDNING 
 

”Anhängare till Djurgården attackerade fem fotbollsspelare i Assyriska på innerplanen på 

Stockholms stadion på söndagskvällen efter kvalmatchen till allsvenskan, rapporterar 

fotbollskanalen.se. En spelare fick uppsöka sjukhus för nacksmärtor – men ingen misstänkt är 

gripen för händelsen.” 

            (sydsvenskan.se) 

”- Det förekom både slag och sparkar. Detta är ett stort bakslag för svensk fotboll. Beteendet från 

dessa supportrar är ytterst beklagligt och väldigt lågt, konstaterar Assyriskas marknadsansvarige 

Robil Haidari.” 

            (it.se) 

Vi belyser karaktärerna hos firmamedlemmarna samt bakomliggande faktorer i ett avvikande 

beteende. Arbetet kommer även att behandla polisiära åtgärder, brottsförebyggande arbete samt 

förslag på utveckling kring dessa. Vi kommer utifrån ett kriminologiskt synsätt samt studera och 

länka samman teori med detta beteende. Vi kommer att utgå ifrån Sutherlands differential 

associations teori och Hirschis kontroll genom sociala band. Kommentarer gällande dagens 

brottpreventiva arbete samt förslag till förändring och förbättring gällande detta. 

 

1.1 BAKGRUND 

 Firmakulturen, den så kallade huliganismen grundades och utvecklades framför allt i Storbritannien 

under början av 1980-talet. I England bildades fasta grupperingar som mer eller mindre organiserat 

”gjorde upp”, oavsett matchernas utveckling eller slutresultat. Dessa grupperingar kom att kalla sig 

för firmor, ordet är direkt översatt från engelskans, firm. 

            (BRÅ 2008:20) 

En parallell kan dras till de faktiska klubblagen där man finner liknande normer. Med detta menas 

att firmamedlemmarna ställer upp för varandra och offrar sig för samfälldheten. Den spelare som 

hyllas mest efter en match är den spelare som har kämpat mest och presterat över förväntningarna. 

Medlemmarna har gjort sin egen tolkning av vad det innebär att kämpa för sitt lag. 

  ”Syftet är att stödja sitt lag. Vårt lag ska vinna på varenda plan och om vi kan se till att de 

vinner på gatorna också, hjälper vi dem att få det välförtjänta ryktet.” 
 

(firmamedlem)               
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De menar att laget sköter sig inne på arenan och medlemmarna ansvarar för matchen utanför denna. 

Detta synsätt har kommit att bilda en kultur inom fotbollen och har för många utvecklats till en 

livsstil. Supportervåldet sker till stor del utanför arenan mellan de olika firmorna, de arrangerade 

uppgörelserna sker ibland flera dagar innan eller efter en match.  

 (firmamedlem) 

1.2 SYFTE 
 

Vi har i detta arbete valt att försöka förklara problematiken med supportervåldet inom fotbollen i 

framförallt anslutning till arenan. Vad polisen tillsammans med övriga aktörer kan göra för att 

förhindra och förebygga detta. Detta ämnar vi göra genom att:  

 

• Skapa en övergripande bild och kunskap om supportervåldets struktur och omfattning. 

• Finna metoder för att motverka och förebygga uppkomsten av supportervåldet. 

• Studera polisens dagliga brottspreventiva arbete.  

• Förklara firmamedlemmars avvikande beteendet, det vill säga det organiserade våldet, 

            länkat till två kriminologiska teorier. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Hur kan vi arbeta för att motverka samt förebygga supportervåldet inne på fotbollsarenan? 

Kan vi känna igen våldsverkarna? Hur ser de ut? Hur rör de sig? 

Vi vill försöka förklara det avvikande organiserade våldet utifrån ett par teoretiska teorier. 

Huliganism inom fotbollen har inte alltid varit ett problem i Sverige, vart kommer det ifrån? 

Hur arbetar polisen idag och hur skulle man kunna arbeta i framtiden. 

Vilka aktörer samverkar inom denna problematik?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har valt att lägga vår fokus på det brottspreventiva arbetet på och i angränsning till 

fotbollsarenan. Problemet med huliganismen gäller framförallt i storstäderna, därför har vi valt att 

koncentrera på just Stockholms län och Djurgårdens IF, med utgångspunkt utifrån händelsen den 8 

november på Stockholm Stadion. 
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1.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

 Metoden bestod av att inhämta information för att identifiera och studera problemet med 

supportervåld i närheten eller intill arenan. Vårt inhämtande av information skedde genom 

semistrukturerade intervjuer, internet, litteratur samt ett tidigare fördjupningsarbete en av författarna 

tidigare skrivit inom ämnet. 

 

Semistrukturerade intervjuer bygger på att man utgår ifrån en mall med i förväg planerade 

frågeställningar. Varpå man sedan bygger på med följdfrågor. Vi fann denna intervjuform bäst 

lämpad då den intervjuade kan fokusera på vad den anser är betydelsefullt. Genom att vi sedan kan 

ställa följdfrågor beroende på vad som sägs går det att få ut mer information om vad som är relevant 

för studien. Intervjuerna genomfördes över telefon då vi samtidigt spelade in samtalen, vi 

genomförde totalt tre intervjuer. En intervju är gjord med en före detta säkerhetsansvarig vid 

djurgården fotbolls hemmamatcher. En intervju med en före detta firmamedlem som har tillhört en 

av de största firmorna i Stockholm. Vi har även använt oss av en tidigare intervju, gjord med en 

person som arbetar vid supporterpolisen i Stockholm. Det som har varit viktigt i varje val av 

intervjuperson har varit den kvalitativa information de kan bidra med, dvs. deras egna åsikter, 

erfarenheter, tankar och fakta de har gällande problemet. 

 

Målsättning med intervjun av supporterpolisen var att få fram empiriskt material som vi  

kan binda samman med det syfte vi har, såsom problemets natur, brottsförebyggande åtgärder och 

kunskap om problemet. Vidare använde vi den information vi fick när vi utforskade och utvecklade 

den polisiära arbetsmetoden till problemet. Vår målsättning med intervjun med firmamedlemmen 

var att få fram erfarenhetsmässigt grundande material till den teoretiska undersökningen, genom att 

få en uppfattning om medlemmarnas bakgrund, anledningen till medlemskapet och deras beteende. 
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2. TEORI 

2.1 DIFFERENTIELL ASSOCIATION 
 
 En annan teori som vi har valt att titta närmare på är Edwin Sutherlands teori om differentiella 

associationer. Så här förklarar Sarnecki Sutherlands teori: Han menar att den bygger på ett antal 

teorier som förklarar den process som leder till att en individ begår kriminella gärningar. Dessa 

punkter har stor inverkan på individen men det måste nödvändigtvis inta vara så att samtliga 

punkter finns med i personens tillvaro. 

 

”1. Det brottsliga beteendet är inlärt 

2. Inlärningen sker i interaktion med andra personer i en kommunikationsprocess 

3. Inlärningen sker främst i ”primärgrupper” med nära relationer 

4. Inlärning inkluderar brottsteknik och motiv för brottslighet (attityder och rationaliseringar) 

5. Motiven och drivkrafterna lärs in utifrån definitioner av lagen som fördelaktig  

eller ofördelaktig för individen 

6. Individen begår brott om prokriminella definitioner får överhanden över anti-kriminella 

definitioner 

7. Individens anknytningar (associationer) till individer med pro- respektive antikriminella 

definitioner varierar 

8. Processen för inlärning av brottsligt beteende är en generell inlärningsprocess” 

(Kriminologiska grunder II) 

 

Sutherland vill försöka klargöra varför en viss person dras in i asocialt beteende. Den viktigaste 

startpunkten är att handlandet främst förklaras som inlärt från en annan person som står denne nära. 

När personen i fråga socialt integreras med andra individer som redan påbörjat sin brottsliga bana, 

menar Sutherland att personen identifierar sig med dessa individer. Han menar också att han känner 

ett starkt samband och bygger ett förtroende för dessa individer eller grupper.  

(Sarnecki, J, 2003) 
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Vi säger ”han” då det är det mest vanliga att det är män eller pojkar som fastnar i det här. Det finns 

olika grupper av folk i individers liv som har olika stora inflytanden. De kan delas in i 

primärgrupper där familj och vänner har störst inflytande samt sekundärgrupper där hamnar 

kollegor från arbete o.s.v. Sutherland menar då i korta drag att umgås man med människor i 

”brottslig miljö” så ökar sannolikheten för att du ska börja begå brottsliga handlingar, meddans om 

du är isolerad från sådan miljö så har det den motsatta effekten. Sutherland menar också att 

olikheter uppstår då människor lär sig olika gruppnormer. En individ som umgås med personer som 

har en positiv syn på kriminalitet blir också i högre utsträckning själv kriminell.   

                                 (Sutherland, & Cressey, 1974) 

 

 En utvecklad version av Sutherlands teori är Ron Akers differentierad förstärkning. Den säger att 

olika typer av beteende genererar olika sorters social respons. Omgivningens reaktion på ett visst 

beteende påverkar sannolikheten för att beteendet ska upprepas. Negativ respons minskar 

sannolikheten för upprepning medan positiv respons istället ökar sannolikheten.  

(Sarnecki, J 2003) 

 

2.2 DISKUSSION 
 
Om man applicerar Sutherlands teori på supportervåldet är slagsmålen mellan firmorna det 

brottsliga och avvikande beteendet. Förutom den sociala solidariteten i anknytning till fotbollen är 

slagsmålen mellan firmorna en stor del av vad som definierar gemenskapen. Medlemmen säger i 

intervjun att ”älskar man ett lag och lever för detta lag samtidigt som man har en förkärlek till våld 

är vägen redan visad”.  

I en firma spelar inte bakgrund, ålder eller familjeförhållanden någon roll. När du är med firman är 

man en i mängden, med samma mål och intresse, resten saknar betydelse. Firmamedlemmen menar 

att gemenskapen och tillhörigheten i gruppen är enormt stark. På fotbollsarenan får man en 

anledning att slåss och spela ut sina aggressioner tillsammans med andra utan att riskera något 

straff. Det samhället har vi själv skapat och det måste vi ta ansvar för, anser vi. Någonting som 

Sarnecki inte tar upp är att våldsintentionerna tenderar att bli allt våldsammare ju mer av 

individualiserad individen blir. Så är det inte bara i dessa kriminella kretsar, även under övningar på 

polisutbildningen blir detta ett tydligt fenomen. Det har ingen betydelse om de är ”lärare, 

småbarnspappor och ekonomichefer”. 

(firmamedlem) 



Rapport nr. 549          2009-12-12 
 

 
 
8 

 Vi tar emot intryck från omgivningen och försöker sedan tillämpa det vi ”lärt” oss genom att skapa 

vår identitet, detta gör vi samtidigt som vi överför vad vi har lärt oss till andra människor.  

(Angelöw, Jonsson, 2000)  

Just interaktioner mellan gruppmedlemmar har de flesta grupper, för att inte säga alla, menar 

Sarnecki. Ofta är det genom utbytet inom en firma som värderingar, attityder och gruppens 

drivkrafter sprids mellan medlemmarna. Det skapar ett likatänkande beteende bland medlemmarna 

och ”fighterna” blir något av en symbol för deras gemenskap. Sarnecki (2003) skriver att enligt 

Sutherlands teori sker beteendeöverföringen igenom att betydelsefulla personer i en individs närhet 

förhåller sig på ett visst sätt eller agerar på ett specifikt sätt. Det är oftast personer som man kan 

identifiera sig med och känna förtroende för rent allmänt. I en firma värdesätts slagsmålen, det ses 

som någonting positivt och det är genom dessa medlemmar får status. Du ”fightas” för sin firmas 

framgång men också för din individuella framgång inom firman. Heder, lojalitet och respekt är 

någonting som värderas mycket högt i detta sammanhang. En firmamedlems beteende kan förklaras 

genom omgivningens (alltså gruppens) reaktion på ett visst beteende. När en firmamedlem slåss för 

sin ”familj” värderas det som någonting positivt och genererar respons från gruppen. Då kan man 

säga att sannolikheten för upprepning av beteendet blir överhängande. 

(Sarnecki, J 2003). 

 

Firmamedlemmen vi pratade med menar att kriminalitet inte är grunden för firmorna och att deras 

slagsmål inte är farliga för några utomstående. Han säger även att det otroliga engagemang för 

fotbollslaget de stödjer och lever för väger upp skadegörelsen och de risker som medförs vid 

slagsmålen. Enligt Sutherland lärs kriminellt beteende in socialt tillsammans med attityder, vilket vi 

har belyst tidigare. Men därmed inte sagt att alla som hamnar i en grupp som innehar kriminella 

influenser också följer med gruppen hela vägen. Vi tror att det hänger mycket ihop med din tidigare 

bakgrund om du väljer att följa normen som finns i den här sortens grupper. Är du stark i dig själv 

och har egna tankar och värderingar som du kan stå för, tror vi att risken för att hamna här blir 

betydligt mindre. Är du inte lika stark formas du lättare till att hamna i ett avvikande beteendet och 

värderar detta framför andra val man kan tänkas ha i livet, såsom ett lagligt beteende till exempel. 

Sannolikheten att ett avvikande beteende framträder är stort om man umgås i kretsar där beteendet 

värderas positivt och uppmuntras  

(Sarnecki, J 2003). 
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2.3 KONTROLL GENOM SOCIALA BAND 
 

 1969 presenterade Travis Hirschi en teori som belyser behovet av människans sociala band och vad 

som minskar risken till att människor begår kriminella handlingar. Hirschi ger en förklaring till 

varför vissa individer begår brott och andra inte. Detta gav följande, existerar inte kopplingen 

mellan individen och de sociala banden ges individen en möjlighet att utföra handlingar som strider 

mot de etablerade samhällsnormerna. En bristande social kontroll utgör följaktligen ett element som 

ökar sannolikheten, men som dock inte behöver leda till ett brottsligt beteende. Den kontrollerande 

kraften består alltså av individens anknytning till samhället och om dessa skulle skadas är risken för 

brott större. 

 (Hirschi, T 1969, Sarnecki, J, 2003). 

 

1. Anknytning (attachment), den individ som uppför sig anpassat är sensitiv för andras åsikter 

om denne. De personer som anses ha mest inflytande på dessa individer är i störst del 

föräldrarna. 

2. Åtagande (commitment), individen är sensitiv för de kostnader och vinster som kan följa av 

ett avvikande beteende, vilka värderas mot de kostnader och vinster som följer av ett 

anpassat beteende. Detta kan beskrivas som frivilliga åtagandena för att nå framgång i 

samhället. 

3. Delaktighet (involvment), individen är alltför upptagen av det konforma livets plikter för att 

ens överväga ett brottsförfarande. Det vill säga att man är engagerad i skola, förening, arbete 

etc. Man helt enkelt inte har tid att begå brott. 

4. Övertygelse (belief), den individ som är övertygad om det riktiga konforma livet, kan inte 

bryta mot en lag, som denne i grunden anser vara legitim. Den individ som inte bekräftar 

dessa kategorier tenderar med andra ord att vara brottsbenägen, åtminstone vid vissa 

situationer. Här menas att individen har en tro på samhällsordningens legitimitet och 

positiva attityder till lagstiftning och rättsrådande myndigheter. Man skulle kunna förklara 

det som att, den som har mycket att förlora är mindre benägen att begå brott, än den som 

inte har något att förlora. 

(pedag.umu.se) 
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2.3.1 KRITIK 
 
Teorin är grundad utifrån självrapportstudier. Vilket innebär att respondenten får besvara ett antal 

frågor i ett formulär. Ett dilemma med rapporten är att individer kan undanhålla en del av sin 

kriminalitet eller överdriva den. Självrapporteringsundersökningar påverkas även av att individen i 

fråga, minns fel eller uppdiktar en annan version av händelsen. En person som är vanekriminell och 

kontinuerligt begår brottsliga gärningar, kan ha svårare att relatera till mindre allvarliga brott denne 

har begått. Vidare så har Hirschi i sin forskning och utformning av teorin uteslutit kvinnor ur sitt 

empiriska material. Den kriminologiska teorigrunden liksom andra vetenskapliga grenar bör har ett 

genus perspektiv anser forskare. Dock kan det diskuteras om inte detta är en fördel, då 

genusfördelningen inom dessa individer likt detta.  

(Sarnecki, J, 2003)  

 
2.3.2 DISKUSSION 

 
Firma medlemmen uttrycker sig, ”de vanliga supporteraktiviteterna inte är tillräckliga” . I 

intervjun framkommer att en gemensam nämnare inom gruppen är att det föreligger en affektion till 

våld. Relaterat till delaktighet i konventionella aktiviteter kan slutsatsen dras att det föreligger en 

avsaknad till dem. Exempelvis ungdomar som saknar aktiviteter på fritiden, kan vi placera in 

gruppen ”babyfirma”1.  

Vidare berättar medlemmen att den sociala sammansättningen inom gruppen är individer från olika 

samhällsklasser med varierande bakgrund. Förklaringen till att personer ansluter sig till gruppen, 

baserat på teorin. Löper de som brister i den sociala kontrollen en större risk att falla in i ett 

brottsligt beteende. Personen berättade även att denna tidigare var ansluten till en grupp från sin 

hemort då de slogs för sin ”vita heder”. Dock delade han inte samma extrema åsikter och avslutade 

gemenskapen med dem och kom därefter i kontakt med DFG2. 

 Att försöka ge en koppling till teori mellan de individer som anses besitta högre poster som ex. en 

ekonomichef. Detta eftersom att personer i denna ställning har en anknytning till den rådande 

samhällsordingen och är innefattade i samtliga fyra punkter, där de är utsatta för en hög social 

kontroll.  

1 Babyfirmor är organisationer för tonåringar (under 18år) som inte är tilläckligt gamla för att vara med i en riktig firma. 
2 DFG är en förkortning för firman, Djurgårdens Fina Grabbar 
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Gällande dessa individer är att den gemensamma nämnaren är spänningen och adrenalinet, att det 

kan vara likt en flykt från verkligheten. Agerandet är endast för den egna vinningens skull. 

Faktumet att de är chefer på ett beryktat företag, ger adrenalinet en extra kick. Möjligen skulle det 

kunna vara så att dessa personer finner en större gemenskap inom gruppen än inom samhället. 

Enligt Hirschis teori skulle man även kunna tänka sig att dessa människor inte har en speciellt hög 

tilltro, övertygelse eller positiv attityd till lagstiftning såväl som rättsrådande myndigheter.  

Anknytningen som Hirschi menar är en viktig del till att man inte ska begå brott, skulle kunna bero 

på att dessa personer känner högre lojalitet inom gruppen än samhället i övrigt. Det skulle kunna 

bero på avsaknaden av signifikanta andra eller bra förebilder. Detta med syftning på intervjun om 

att man skall visa ”heder, lojalitet och respekt”. Avsaknaden av tidigare förebilder och den nya 

starka gemenskapen kan leda till att förebilder från andra mer erfarna medlemmar delas, för en ännu 

strakare samhörighet. 

3.  RESULTAT 
 

3.1 HULIGAN/FIRMA 
 
 Betydelsen av huliganism är att genom framförallt våld bryta mot ordningsnormerna i samhället.

 
Detta 

våld utförs av supportergrupper i samband med idrottsevenemang på eller utanför läktaren.
 
I 

nationalencyklopedin används ligist synonymt med huligan. Beteckningen på ligist är en medlem i en 

samhällsfarlig grupp, oftast ungdomsgrupp. Dock ägnar sig inte medlemmarna i gruppen åt organiserad 

brottslighet utan snarare åt vandalisering.
 
Uppslagsverket Wikipedia benämner huliganfirmor som 

kriminella grupper där huliganism utövas. 

(Fulltext01) 

 

 Det existerar inget ideal gällande ålder, klass, bakgrund eller familjeförhållande för medlemmarna i 

firman, det enda som är utmärkande är att det finns en förkärlek till fotboll och våld. Enligt 

uppgifter jobbar två medlemmar som utbildningsledare inom en privat gymnasieskola, en annan 

medlem jobbar som ordningsvakt inom ett välkänt bevakningsföretag. Vi anser att de vanliga 

supporteraktiviteterna inte är tillräckliga för oss. Vi som har en förkärlek till våld anser då att denna 

huliganism passar oss och genom detta stöttar vårt lag. 

(firmamedlem) 
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Casual, är ett ord som kom att bli mycket betydande i dessa kretsar. Med detta menas att man klär 

sig på ett sätt som man känner sig obesvärad och bekväm med. Lagsympatier och tillhörigheten till 

laget visas inte öppet i form av souvenirer (halsdukar och mössor), utan motståndaren kan urskilja 

vilka som hörde till vilka firmor genom klädstilen och ofta exklusiva klädmärken. Dessa märken 

varierar över tid men för tillfället gäller märkena som Henry Lloyd, Stone Island och Aquascutum, 

vita sneakers är ett måste.  

 (BRÅ, 2008:20) 

 

 
3.2 POLISEN IDAG 

 
Supporterpolisen har till uppgift att förhindra bråk både före, under och efter matcher, bland annat 

försöker man lokalisera risksupportrar. Men polisen arbetar också med underrättelseverksamhet, 

hotbildsbedömningar och utredningar inför och eftermatcher. Ofta är det de s.k. högrisksmatcherna 

som man lägger ner mest fokus på här i Sverige. Alltså matcher där storstadslagen möter varandra 

och det förväntas komma mycket folk. Supporterpolisen jobbar för ett fördjupat samarbete med och 

mellan fotbollsklubbarna och Svenska Fotbollförbundet där man bland annat vill att klubbarna ska 

få rätt att sköta kameraövervakningen vid fotbollsmatcherna. Klubbarna har nu rätt att stänga av 

bråkiga personer från matcherna, men av sekretesskäl får polisen inte lämna ut sina 

övervakningsband vilket gör det svårt för klubbarna att veta vilka de ska ingripa mot. Vi tror att om 

klubbarna själva skulle sköta kameraövervakningen på sin arena så skulle man ha en betydligt 

mycket större chans att komma åt de personer som är som värst. Klubbarna har ofta väldigt bra koll 

på vilka huliganer som uppehåller sig på deras hemmaarena, vilket skulle underlätta identifieringen 

nå enormt. Samtidigt skulle polisens belastning minska en aning.  

(police.se) 

Mycket av polisens arbete bedrivs innan matchen. Men polisen samarbetar både före, under och 

efter matchen med den aktuella fotbollsklubben eller när det gäller landskamper, Svenska 

Fotbollförbundet. Man gör inför varje ny fotbollssäsong en bedömning av hotbilden kring 

matcherna, det vill säga hur stor risken är för angrepp från olika supportergrupper. Sedan är det 

hotbilden som man utgår ifrån när man strukturerar upp arbetet kring matcherna. Inför varje 

allsvensk fotbollsmatch väljs ett antal poliser ut för att jobba med och kring just matchen i stället för 

med sina vanliga arbetsuppgifter. Hur många som tas ut är beroende av hur hotbilden ser ut men 

oftast cirkulerar antalet mellan 12 till 80 poliser per match.  
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Det är poliser från det distrikt där matchen äger rum som arbetar kring matchen. Det görs i 

samarbete med supporterpolisen och tunnelbanepolisen i Stockholmsområdet.  

(police.se) 
 

Genom ett samarbete mellan supporterpolisen, arenabefälet och den säkerhetsansvariga från 

fotbollsklubben som anordnar matchen planeras arbetet.  

Genom kontakt med motståndarlaget görs det klart om hur många och vilka supportrar som 

beräknas komma, samt när och hur de kommer och vart de ska när de kommit fram. De båda lagens 

säkerhetsansvariga är med i planeringen inför större matcher och supporterpolisen har kontakt med 

supporterföreningarna Bajen Fans (HIF), Black Army (AIK) och Järnkaminerna (DIF) för att se om 

de har några planerade sammankomster i samband med matchen. Samma arbetssätt gäller vid 

matcher med förhöjd hotbild som vid matcher med ingen eller låg hotbild, men de inkallade 

poliserna kommer från hela Stockholms län och samarbetet är mer formaliserat om hotbilden är 

högre. Säkerhetsarbetet är då också mer omfattande både från polisen och arrangören och även 

domare och andra inblandade brukar vara med vid planeringen. Vid matcher med ingen eller låg 

hotbild arbetar 12-15 ordningsvakter, ca 50 publikvärdar, ca 4 sjukvårdare och 4-5 brandvakter och 

vid matcher med förhöjd hotbild minst 60-70 ordningsvakter, minst 160 publikvärdar, minst 10 

sjukvårdare och minst 10 brandvakter. 

(police.se) 

 När det gäller säkerheten kring matcherna har fotbollsklubbarna speciella säkerhetsansvariga som 

arbetar med och hjälper polisen att bedöma hotbilden. Ibland har de också kontakt med 

säkerhetsansvariga hos motståndarlaget. Men det lag som har bortamatch ansvarar numera för sina 

egna supportrar dvs. matchvärdar eller och vakter åker med och dom, sköter insläpp och har uppsikt 

under match. Egna erf.  För övrigt har matcharrangörerna ansvar för att det finns ordningsvakter, 

publikvärdar, sjukvårdare och brandvakter på plats och arrangören ser också till att det finns 

avspärrningar och fållor för publikinsläpp men det är polisen som sätter upp villkoren för hur 

många ordningsvakter, publikvärdar, sjukvårdare och brandvakter som behövs. Polisen finns med 

för att rycka in om det blir oroligheter eller bråk på eller runt arenan, men framför allt för att 

förhindra att problemen överhuvudtaget uppstår. Tanken är att många poliser på plats ska ha en 

dämpande effekt och meningen är att de som vill slåss inte ska ha möjlighet att göra det i samband 

med fotbollsmatchen eller i närheten av arenan. Från polisens sida är grundinställningen att inte ha 

för många poliser på läktarna utan istället befinna sig i bakom eller utanför och följa vad som 

händer före, under och efter matchen.  
 (police.se) 
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Enligt supporterpolisen består dock en stor del av arbetet under själva matchen i att försöka lyssna 

och ta reda på vart och om en sammandrabbning kommer att äga rum. Sedan måste man försöka 

vidarebefordra denna information till insatschefer och ledande befäl så att man kan planera insatser. 

I de fall polisen lyckas samla in information om en uppgjord sammandrabbning mellan 

supportergrupper blir polisens uppgift att, i den mån det går, på plats hindra de inblandade från att 

nå varandra. Efter en sammandrabbning har polisen även till uppgift att göra en utredning, hålla 

förhör och sammanställa ett protokoll om händelsen  

(supporterpolisen) 

 

Många av de poliser som jobbar vid fotbollsmatcherna har utbildning i särskild polistaktik. Det 

innebär bland annat att de är tränade att jobba med stora folkmassor och de arbetar till exempel 

även vid demonstrationer. I Stockholm finns det runt 700 poliser som är utbildade inom särskild 

polistaktik. Det är arenabefälet som styr polisens arbete på arenan under matchen och kan i ibland 

också ta över befälet även för arrangörens ordningsvakter men normalt är det arrangörens 

säkerhetsansvariga som styr ordningsvakternas arbete. Förutom polisen jobbar mellan 300 och 350 

personer vid en fotbollsmatch räknat med spärrpersonal och de som jobbar med service av olika 

slag. 

(police.se) 

3.3 POLISEN I STORBRITANNIEN 
 
Sedan 1989 har man i England använt Football Banning Orders (FBO). I Sverige används Lagen 

(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Skillnaden mellan dessa lagstiftningar är att 

man i England har gått steget längre. Förutom att man ej har tillträde till matcherna, kan 

domstolarna utdöma även ett reseförbud, vilket medför att personen i fråga då ej får använda sig av 

de allmänna transportmedlen, samt ej besöka vissa ”hot spots”, så som city-kärnor, pubar och barer 

under riskperioden. Enligt Home Office Storbritannien så är ”the fotball bans” en framgång. I denna 

lagstiftning ingår även att vissa så kallade risksupporters kan tvingas lämna in sitt pass, eller att 

anmäla sig på en bestämd polisstation, vilket omöjliggör att de kan infinna sig på arenan under 

matchen. 

(BRÅ, 2008:20) 
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Ett annat alternativ som har visat sig lyckat i England är att tidigarelägga derbymatcher och andra 

matcher som klassas som högrisk. Detta har visat sig avgörande för graden av ordningsstörningar. 

Tidigare satt supportrar på pubar innan matcherna, vilket medförde att det var påtagligt berusade, då 

de senare skulle in på arenan. Detta medförde även att barnfamiljer som hade tänkt att gå på 

matchen kände sig obekväma med situationen och detta bidrog till att de stannade hemma. 

(BRÅ, 2008:20) 

3.3 INBLANDADE AKTÖRER 
 

Föreningar 
Polisen bedriver ett samarbete tillsammans med många föreningar i Stockholm, inte minst de tre 

största, AIK, Hammarby och Djurgården. Generellt sett försöker polisen samarbeta med så många 

inblandade aktörer som möjligt och skapa ett brett kontaktnät för att förebygga supportervåld. 

(police.se) 

Program Support 

Är ett projektsamarbete mellan polisen och socialtjänsten. Det går ut på att socialtjänsten har i 

samband med matcher, fältassistenter ute vid arenorna. När ungdomar påträffas vid supporterbråk 

skickas ett brev till deras föräldrar.  

I brevet förklaras det vad som hänt, och det ges en uppmaning till föräldrarna att kontakta 

supporterpolisen. Syftet är att förmedla en kontakt mellan den aktuella familjen och polisen då 

många föräldrar inte känner till ungdomens aktivitet. Eller möjligtvis har en kännedom om 

problemet men inte vetskapen om hur de ska hantera problemet. Detta samarbete har visat sig 

förhindra nyrekrytering till ett negativt supporterbeteende och även minskat det negativa beteendet 

på och omkring idrottsevenemang.  

(supporterpolisen) 

Pubar 
Innan och i anslutning till match spenderar dessa individer en ansenlig tid på pubar och krogar. 

Polisen samarbetar därför med de pubar som berörs för att på så vis införskaffa information och ha 

ett brett kontaktnät i syfte att förebygga i första hand sammandrabbningar mellan två firmor. 

(supporterpolisen) 
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EU:s kriminalunderrättetjänst 

Det är EU:s kriminalunderrättelsetjänst som lagrar och sammanställer känslig information om 

bråkiga och välkända supportrar ute i Europa. Svenska fotbollsklubbar har en möjlighet att kontakta 

Europol för att utbyta information om andra europeiska lags supportrar som kommer till Sverige. 

Rikskriminalpolisen i Sverige har huvudansvaret för att rapportera till och följa upp information 

från Europol. 

 (police.se) 

4. DISKUSSION 

4.1 KRAVALLSTAKET 
 
För att uppnå förändring måste vi prova något nytt. Vi måste våga förändra, våga testa något 

annorlunda, något oväntat… kanske sätta upp ett staket? Det finns många åtgärder som vi har 

diskuterat som skulle kunna förbättra villkoren på arenorna runt om i Sverige. Något av det enklaste 

och till synes mest självklara åtgärden som ännu inte har gjorts, är att sätta upp kravallstaket runt 

fotbollsplanerna för att garantera säkerheten gentemot spelare, ledare, domare och publik.. Idag är 

det så mycket publik på högriskmatcher att polis, väktare och matchvärdar inte kan hantera 

situationen. Vi anser att det inte spelar någon roll hur många väktare och poliser som ställs ut runt 

om planen, vill publik springa ut på planen så gör man också det. Då spelar det ingen roll om 

poliserna ser jättesnälla ut och inte bär en hjälm. Vi har även tänkt på säkerheten om det exempelvis 

skulle börja brinna på läktaren. Vi anser att placera ett ca 3 meter högt stängsel runt hela planen som 

går att fälla framåt via spärr inifrån planen om olyckan skulle vara framme och arenan måste 

utrymmas fort. Kravallstaket finns redan på många internationella arenor vilka rymmer dryga 100-

tusen åskådare.  

4.2 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET 
 
Vi har även spekulerat gällande anmälningsskyldigheten innan matchstart, som förre 

justitieministern Thomas Bodström pratade om i programmet kvällsöppet med Ekdal. När en person 

bryter mot reglerna som gäller inne på en fotbollsarena kan man bli bestraffad med tillträdesförbud, 

vilket innebär att den personen inte får tillträde till arenan. På samma sätt menar vi tillsammans med 

Bodström att man ska kunna bli bestraffad med anmälningsskyldighet. Detta innebär att personen 

skall anmäla sig på närmaste polisstation samma tid som det är match på arenan. Gör man inte det 

så begår man ett brott och skall beläggas med ett straff. Bodström har lagt fram denna idé till den 
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nuvarande justitieministern Beatrice Ask men hon tycker att den inskränker på den personliga 

integriteten hos den som misskött sig på fotbollsarenan. Vi anser att det är bra mycket viktigare att 

värna om integriteten hos de oskyldiga så som spelare, publik, ledare och domare. I och med att 

personen skall infinna sig på polisstationen då matchen äger rum så kan inte denne befinna sig på 

eller i närheten av arenan. Det är ju faktiskt så att den som blir belagd med anmälningsskyldighet 

har gjort sig förtjänt av det. Detta är inget man blir ålagd att göra om man gjort något enstaka fel, 

detta är en konsekvens efter en rad dumdristiga och felaktiga ageranden inne på arenan. Vi anser att 

om man har visat tydliga tendenser att inte kunna sköta sig, att inte kunna visa respekt mot andra 

människor och rent av vara farlig för andra människor, så skall man inte få vistas i denna miljö. I 

matchen mellan Djurgården och Assyriska i år, som urartade och ledde till att fyra assyriska spelare 

blev misshandlade efter slutsignalen på planen av djurgårds fans, hände en del intressanta saker 

innan slutsignalen. Bland annat blev Assyriskas tränare attackerad av en man, lyckligtvis lyckades 

tränaren undkomma men det hade kunnat gå riktigt illa. Personen som attackerade honom fick som 

straff att bli uppvisad på läktaren igen, detta tycker vi är katastrof. Den här killen har ju redan här, 

visat tendenser till att inte kunna sköta sig. Vi anser att identiteten skulle ha fastställts på mannen 

och sedan skulle han ha avvisats från arenan.  Det kan mycket väl ha varit han som misshandlade en 

av spelarna på planen efter matchen. Men det är klart… vi kan ju inte visa ut han från arenan innan 

matchen är slut, han har ju trots allt betalat för att se matchen. Vi måste ju tänka på den personliga 

integriteten. Undrar vad han som blev attackerad tycker om det? Eller föräldern vars barn fick se 

hela händelsen och som nu tror att det är helt okej att göra så. 

 

För att kunna lösa den svenska problematiken anser vi att vi ska ta del av de engelska metoder som 

fungerar. För detta krävs ytterligare möjligheter för rättsväsendet att sätta stopp för problemet. En 

lagstiftning som ger möjlighet att begränsa en risksupporter chans att ta sig till matcher eller platser, 

där de antas att det kan bli oroligheter. Tack vare en lagändring i polislagens 13c§ som trädde i kraft 

i år fick polisen större befogenheter när syftet är att avlägsna bråkiga supportrar som stör den 

allmänna ordningen. Detta är ett steg framåt, men vi anser även att en lagändring, för att kunna 

begränsa vissa nyckelpersoners möjlighet att resa eller att besöka vissa platser. 

 

4.3UTBILDA TILLSAMMANS 
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När det gäller personerna som arbetar med säkerheten kring detta, anser vi att det behövs en 

gemensam utbildning för polis och ordningsvakter när det gäller denna problematik. Det här har vi 

diskuterat mycket med varandra och tillsammans med en person som har ansvarat för säkerheten 

vid allsvenska matcher hos en välkänd fotbollsklubb, åsikterna har gått åt samma håll. Idag finns 

det en rad olika grupper som ska samverka och ha arenan som gemensam arbetsplats. Målen man 

strävar efter är också oftast det samma. Vi har valt att diskutera säkerheten i sammanhanget utifrån 

polis, ordningsvakter och kanske till och med publikvärdar samverkan. Publikvärdarna får vi här 

sätta inom parantes då de ofta arbetar ideellt för föreningen och är snälla och ställer upp, vi kan inte 

ha några höga krav på utbildning hos dessa. Därmed är det inte sagt att det inte ska finnas 

utbildning att erbjuda, det skulle vara ett ypperligt sätt att ”betala” matchvärdarna med, alla vinner 

på det. Men hos polisen och ordningsvakterna kan vi däremot ha högre krav.  

 

För att kunna göra ett bra arbete måste vi samverka och vi måste, likt klubbarna, lägga upp en 

”gameplan”. Ordningsvakterna som arbetar under matchdagen är oftast samma personer match efter 

match och de flesta brinner för sitt uppdrag och är där helhjärtat.  

De har sin taktik om hur de vill lösa problem som uppstår under matchens gång på läktaren. Detta 

leder till att väktarna blir samspelta och de blir rutinerade, vilket vi anser är till stor fördel när man 

skall utföra ett arbete i grupp.  

 

Säkerhetsansvarig berättar däremot att det ganska ofta finns poliser som inte vill vara där på arenan 

när det hettar till. Ofta är det så att man på polismyndigheten turas om att arbeta på dessa 

högriskmatcher för att det ska bli ”rättvist”, oavsett om du vill det eller inte. Om det finns andra 

som har blivit kommenderade till andra ställen som hellre skulle arbeta på arenorna ska man inte 

använda sig av de i första hand? Här tror vi att det är väldigt viktigt att man bara använder sig av 

dem som vill arbeta på fotbollsmatcherna. Vi måste ha personer som vill vara där, som är aktiva, 

som är intresserade och som är utbildade för fotbollsmatcher och på hur man ska handskas med 

stora folkmassor. Börjar vi i den änden så kommer vi få färre poliser i omsättning, viket gör att 

samma personer arbetar på matcherna vilket leder till samspelta och rutinerade poliser vilket vi då 

är övertygade om skall leda till bättre resultat och bättre hantering av huliganerna på matchen. Där 

finns också en till fördel. Om samma poliser jobbar på matcherna, kommer vi kunna knyta 

kontakter och på så sätt kommer vi att kunna bli igenkända på ett helt annat sätt av publiken, vilket 

vi tror kan vara bra för stämningen bland huliganerna på läktaren.  



Rapport nr. 549          2009-12-12 
 

 
 

19 

”Man kan jämföra det här med ett fotbollslag som består av 11 spelare. Om man skulle byta ut 

hälften av spelarna varje match så skulle inte laget bli särskilt samspelta och alla skulle inte känna 

till taktiken, desamma gäller för säkerhetspersonalen på arenan.” 

(F.d. säkerhetsansvarig)  
 

Samma personer som jobbar på matcherna leder till en bättre mental inställning, ett bättre samarbete 

och ett bättre jobb. Vi måste ha en gemensam taktik att gå efter, vilket leder till ett tryggare 

agerande i situationer. Samma poliser och samma ordningsvakter på samtliga matcher i den 

regionen med samma särskilda taktik att arbeta efter bör ge resultat, det måste vara värt ett försök i 

alla fall. 

 

Ordningsvakter har idag en utbildning på 2 veckor och då hinner man enbart gå igenom lite lagstöd, 

självskydd samt ASP (batong) utbildningen. Några veckor till på ordningsvakterna skulle inte vara 

helt fel, då kan man även lära ut den särskilda polistaktiken eftersom att det är just de särskilda 

händelserna man arbetar med. Denna behöver inte vara obligatorisk, utan de som vill och känner att 

det här är något för de kan få utbilda sig extra. På så sätt sparar vi pengar, då vi tror att många 

troligtvis väljer bort erbjudandet och på så sätt får vi bara de som är intresserade. Lägger man där 

till en gemensam ”utsättning” för poliser och ordningsvakter innan arbetspasset där mål och 

strategier läggs upp så kommer man garanterat nå framgång.  

 

4.4 ÖVRIGT 
 

Signalvärde är något diskuteras mycket om på utbildningen, och hur är poliser som jobbar vid 

matcher klädda? Jo, oftast är de tungt utrustade med hjälm, sköld och kravallutrustning på 25 kg 

Vilken typ av signaler uppfattas hos huliganer och supportrar då? Man kan även då diskutera 

möjligheten till ett ingripande, utrustad med detta. Jämför man med hur huliganer eller supportarna 

klär sig, casual med sneakers. Vilka är rörligast och snabbast? Är det något för polisen att tänka på? 

Samtidigt kanske vi inte skulle vilja stå där i första ledet helt utan skydd, men å andra sidan behöver 

vi som polis inte oroa oss för det, polisen står ju faktiskt inte längst fram när det hettar till, det gör 

ju faktiskt ordningsvakterna. Om vi ser utifrån ett eget perspektiv så känns det ju mer okej att slå 

lite extra på någon som står och har skydd från topp till tå och skriker frenetiskt än att slå någon 

som står där helt utan skydd och utstrålar att man är där för fotbollens skull. 
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Slutligen ställde vi oss frågan, vad man kan göra för att komma åt detta på ett tidigt stadium? Vi 

kom gemensamt fram till att rikta in sig på deras svaga miljöer, i skolan bland annat. Det är ju de 

låga åldrarna som man rekryteras in i firmorna. Alltså förmedla informationen i skolor, till föräldrar, 

erbjuda stöd till föräldrar som märker att deras barn håller på att halka in på den här banan. Vi 

skulle också vilja se insatser i form av fältassistenter så att ungdomarna blir igenkända tidigt, så att 

man tidigt kan sätta in insatser på rätt ställe. Kanske göra så att poliser från distrikten åker med 

ungdomarna till matcherna så att man har ett bra förhållande till ungdomarna. Vilket i sin tur bidrar 

till en bra nivå mellan polis kontra ungdomen vilket gör att man får ett bättre förhållande till 

ungdomarna och dess blir lättare att identifiera.  

 

 

4.5 FÖRSLAG PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER 
 

 Utifrån den information vi fått genom detta arbete, har vi med utgångspunkt från dagens åtgärder 

kommit med några egna konkreta förslag. Dessa skulle kunna tillämpas för att minska förekomsten 

av supportervåld och sammandrabbningar i samband med fotbollsmatcher. 

 

Anmälningsskyldighet 

Kända huliganer, vilka är dömda till tillträdelse förbud på arenan. Detta innebär att dessa personer 

blir ålagda att en tid i anknytning till match, att inställa sig på en aktuell polisstation på hemorten. 

Om man inte följer detta begår man ett brott, påföljden vid detta brott tordes bestå av böter. 

 

Specialisering 
Samhället blir mer och mer specialiserat och så borde även polisen bli. Öka antalet utbildade 

matchvärdar vars uppgift är att förebygga och upprätthålla ordningen inne på arenan. Det finns ett 

stort förakt gentemot polisen bland huliganer, därför kan polisens närvaro snarare hetsa och trigga 

dessa personer, här är signalvärdet väldigt viktigt både från polis som ordningsvakt. En väl 

utarbetad matchplan där polis, ordningsvakter och matchvärdar samverkar i en högre grad. 
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Utökad kameraövervakning 

Av sekretesskäl får polisen inte lämna ut sina övervakningsband vilket gör det svårt för klubbarna 

att veta vilka de ska ingripa emot, med t.ex. avstängning som följd. Om klubbarna själva ansvarar 

för kameraövervakningen kan de överlämna informationen till polisen då de ej är bundna av 

sekretess. Alternativet är en uppluckring av sekretesslagen i syfte att underlätta polisens hantering 

av kamerainformationen. Även kvalitén på kamerorna som används borde förbättras, för att detta 

ska kunna användas som ett bevisvärde i rätten. 

 

Kravallstaket 
Många av arenorna runt om i Sverige är säkerheten under all kritik. Dessa saknar fungerande 

kravallstaket i angränsning till planen och där det finns staket är dessa alldeles för låga eller ger 

vika vi påfrestning. Vi anser att dessa staket enkelt och relativt kan bidra till en betydligt säkrare 

arena om ett högt kravallstaket används runt om hela planen. 

Vi kan inte vara de första som tänker på detta, varför görs inget? 

 

Åldersgräns på arenorna 

 Tillträdesförbud för personer under 18år på matcherna om ej i målsmans sällskap. För att 

förebygga att ungdomar i åldrarna 13-17 år i samma utsträckning som idag attraheras av och dras in 

i de etablerade risksupportrarnas verksamhet. Kan ses som en långsiktig åtgärd. Nackdelen med 

detta är att fotbollen är en sport som skall kunna ses av alla ålderskategorier. Dock har vi diskuterat 

utifrån att använda sig utav åldersgränsen just på ståplatsläktaren, då vi finner att problemet med 

nyrekrytering och våldet uppstår där. Här skall även beaktas att priset för en biljett på 

ståplatsläktaren oftast är billigare och man ska därför införa någon slags ungdomsrabatt till personer 

i denna ålderskategori. 
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5.  ÖVRIGT 
 
Disciplinnämndens dom av skandalen på Stockholms stadion den 8 november 2009 blev för 

djurgården 200.000 kr i böter och spel inför tomma läktare i en match.  

(svenskfotboll.se) 

Personen som attackerade Andi Toompuu, är enligt uppgift identifierad men någon rättegång har 

ännu inte ägt rum.  

” … det är en kille som jag känner igen sedan tidigare. Han är en risksupporter och har en våldsam 

historik. Men vi måste lägga pusslet ordentligt så att ingen advokat kan slå hål på det, säger 

Löfdahl.” 

(aftonbladet.se) 

 

Tack vare lagändringar och aktivt arbete mot det problem har det gett reslutat och frustration hos 

vissa grupperingar. Fortsätter vi i denna takt kommer förhoppningsvis komma åt problemet. 

 

”Dessa regler och förordningar är troligtvis det enskilt största hotet mot den supporterkultur vi ser 

idag, och själva har skapat. Om vi inte reagerar och jobbar för att nå en förändring nu kommer vi 

inom en snar framtid ha en situation där nästa förbud inte handlar om bengaler och maskering, 

utan om tvåpinnsflaggor och ståplats. Och lyckas vi inte markera vårt missnöje nu, kommer vi 

knappast lyckas göra det då. Det finns från styrelse, myndighets- och etablissemangshåll en stark 

kraft och vilja att förändra vår vardag som resande, aktiva och inte alltid helt bekväma supportrar. 

Det pågår samtidigt ett arbete från motstående håll, såväl supportergrupp som lagöverskridande, 

för att göra supportrarnas röst hörd i just dessa frågor. Bildandet av en supporterunion, 

organiserande av samtliga supportergrupper och långsiktigt, målinriktat arbete är alla delar av 

detta arbete. Direkt aktion, högljudda protester och tusenmannamarscher är andra delar. 

Det enda man kan göra just nu är att uppmana alla Bajare, julgranar som casuals, småbarnsfarsor 

som ultras, att stå enade. Det ligger en hård tid framför oss, men det är i hårda tider som 

Hammarbyhjärtat bultar hårdast. 

Det är vi som är Hammarby.” 

(soderbroder.se) 
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