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OM BILAGAN

Detta dokument är en bilaga till ENABLE Sveriges
systemöversikt över ”Arbetet runt svenska 
elitfotbollsevenemang”. Dokumentet vill ge en 
introduktion till det system av aktörer, mål, rättsliga 
förutsättningar och praktiska arbetsmetoder som 
omger arbetet med svenska elitfotbollsevenemang. 
Bilagan är tänkt att ge läsaren en fördjupning av vad 
som presenteras i översikten.

På varje tema, som är numrerat på samma sätt som i
översiktsdokumentet, ger bilagan en närmare 
beskrivning av ämnet. Därefter följer en friare
skriven kommentar från oss inom ENABLE Sverige.
Tanken är att läsaren ska kunna få ett begrepp om
ämnet och en hänvisning vidare till fördjupad 
information, samtidigt som vi i den friare 
kommentaren kan göra en utvikning och sätta det
aktuella temat i ett sammanhang.

Sist i bilagan finns ett begreppsregister där enskilda 
begrepp – tex ”Villkorstrappan” – listas, tillsammans 
med hänvisning till de numrerade punkter där ämnet 
beskrivs.

EN SYSTEMÖVERSIKT

1. Aktörer, mål, metod

· Primära aktörer
· Samverkan
· Gemensamma mål

2. Regler och riktlinjer

· Lagrum
· Praxis
· Styrdokument

3. Praktiska arbetsformer

· Nationellt
· Regionalt
· Lokalt / kring match

1 2
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1 .  Aktörer, mål, metod

1.1 Primära aktörer 

I denna översikt har Svenska Fotbollförbundet (SvFF), 
Svensk Elitfotboll (SEF), elitfotbollföreningarna i 
Allsvenskan och Superettan, supporterkulturen (främst 
representerad av Svenska Fotbollsupporterunionen, 
SFSU) samt Polisen givits en särställning som primära 
aktörer runt svensk fotboll. Detta då dessa har det främsta 
formella ansvaret eller har en särskild påverkan på den 
övergripande miljön kring fotbollsevenemang. 

Det är främst de primära aktörerna som måste kunna 
samverka – eller åtminstone samexistera – för att svensk 
elitfotboll ska må bra. Det ska dock sägas att även 
lokalsamhället förstås är helt centralt för fotbollen. Här 
använder vi ”lokalsamhället” som benämning på en hel 
grupp aktörer, vilka lokalt eller i särskilda frågor är mycket 
viktiga. Vi behandlar gruppen i kommentaren nedan.

Vi talar ibland allmänt om de primära aktörerna som 
”fotbollen”, ”supportrarna” och Polisen.

Med ”fotbollen” syftar vi på de aktörer inom 
elitfotbollsmiljön som har formellt ansvar för 
evenemangen och dess styrning:

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) organiserar svensk 
fotboll enligt medlemsdemokratiska principer. 
Förbundet är en del av Riksidrottsförbundet (RF) och 
FIFA / UEFA och därmed underställda vissa regelverk 
från dessa aktörer. SvFF ansvarar för bland annat 
tävlingsbestämmelser samt regelverk och tillsyn över att 
dessa efterlevs.

Svensk Elitfotboll (SEF) är en intresseförening 
som omfattar de 32 föreningarna i Allsvenskan 
och Superettan. SEF ansvarar för utvecklingen 
av kommersiella frågor samt (i samverkan med 
SvFF) mycket av operativ säkerhetssamverkan 
med tex Polisen och klubbarna samt dialogen med 
supportermiljön.

SEF-klubbarna omfattar föreningarna i Allsvenskan och 
Superettan. Dessa är ideella föreningar och därmed 
medlemsstyrda via årsmöten. Vissa av dem har även 
bildat så kallade IdrottsAB – idrottsaktiebolag – i vilka 
delar av verksamheten drivs. Dessa IdrottsAB måste 
kontrolleras av idrottsföreningen via röstmajoritet på 
bolagsstämman, något som regleras via den så kallade 
51%-regeln i Riksidrottsförbundets stadgar.

Med ”supportrarna” avser vi alla som besöker 
svenska elitfotbollsevenemang, men de olika 
supporterorganisationerna ges särskild tyngd då de 
bedriver ett systematiskt arbete av olika slag:

Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) organiserar, 
via sina drygt 40 medlemsföreningar, mellan 30.000 
och 40.000 svenska fotbollssupportrar. SFSU är 
organiserad som en ideell förening och fungerar som en 
paraplyorganisation för de lokala supporteraktörerna. 
De kan därmed samordna informationsinsamling eller 
-spridning och driva interna debatter eller kampanjer, 
men har inga beslutsmandat på det lokala planet. SFSU 
är en officiell samverkanspartner till fotbollen och 
supporterrörelsens främsta offentliga röst på nationell 
nivå.
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Lokala supporterföreningar och -grupper utgör den 
organisatoriska basen inom supportersubkulturen. 
De flesta elitföreningarna har minst en officiell 
supporterklubb, oftast organiserad som ideell förening. 
Därtill är många supportrar informellt organiserade i 
olika grupper med olika intressen, exempelvis skapande 
av vokalt eller visuellt stöd till sitt lag. Även om man 
kan tala om ”supporterkulturen” som en subkultur med 
många gemensamma drag, ska man minnas att det 
finns en uppsjö av olika underströmmar – eller olika 
sociala identiteter – med olika interna normer inom 
supporterkollektivet. Supporterkulturen är alltså mycket 
heterogen. Detta är avgörande för förståelsen av hur 
man kan arbeta med supportermiljön.

Oorganiserade supportrar, det vill säga de tusentals 
fotbollsälskare som går på sina lags matcher utan att 
för den sakens skull organisera eller engagera sig i 
arbete vid sidan om matcherna, eller ens identifiera 
sig med ”sitt” lag. Vissa av dessa identifierar sig med 
”sina” föreningar, andra är mera allmänt intresserade av 
fotboll. Ytterligare andra lockas av evenemanget och 
”folkfesten”. Samtliga grupper är dock stora och därmed 
viktiga för fotbollen, både socialt och kommersiellt.

Polisen är Sveriges största myndighet och verkar på 
nationell, regional och lokal nivå. Polisen ansvarar för att 
försvara det öppna och fria samhället; skapa trygghet, 
upprätthålla ordning och lagföra brott.

Polisens organisation är komplex och ansvaret för arbetet 
med fotbollen är fördelat på olika nivåer och mellan olika
enheter (se 3.17). Som exempel administreras mycket av
det operativa arbetet ute i de sju regionerna, som i sin tur
är indelade i Polisområden och Lokalpolisområden, 
medan exempelvis många rättsliga frågor hanteras inom 
Rättsavdelningen (se 3.8). Rättsavdelningen är en nationell
avdelning där processansvaret ligger på Enheten för 
förvaltningsrätt (EFR), men den handläggning som rör 
fotbollen sker främst regionalt. Därtill finns en nationell
förstärkningsorganisation med resurser som vid behov
kan flyttas mellan regionerna, som styrs av Nationella
operativa avdelningen (NOA). NOA ansvarar för de 
resurser som ingår i SPT-konceptet (se 3.7).

Polisens arbete kräver såväl lokal anpassning som en 
viss likformighet nationellt, något som ibland är svårt att 
förena. Resurser och i viss mån arbetsmetoder skiljer sig 
dessutom åt mellan olika regioner (se 3.7).

Kommentar: Att vi valt elitfotbollen nationellt och lokalt, 
supportrarna samt polisen som de primära aktörerna 
runt svensk fotboll kan ifrågasättas; det är en av de 
avgränsningar vi tvingats göra för överskådlighetens 
skull. Vi anser dock att avgränsningen är rimlig i ett 
sammanhang där överblickbarhet och generaliserbarhet 
är prioriterade värden. Lokalt kan dock även andra 
intressenter vara mycket viktiga, exempelvis arenaägare. 
Mer om detta då ”lokalsamhället” diskuteras längre ned i 
denna kommentar.
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Medlemsdemokratin, principen om ”en medlem – en röst”, 
har varit grundläggande i svensk idrott i över ett sekel. 
Den regleras i RF:s stadgar, 11 kap 3a §, och finns även 
inskriven i Svenska Fotbollförbundets stadgar. Systemet 
skapar inom fotbollen en unik möjlighet för medlemmarna 
att påverka styrningen av svenska elitföreningar, något 
som är ovanligt i Europa. Inom UEFA lyfts detta samt 
olika demokratistärkande och inkluderande aspekter 
av styrning inom fotbollen som exempel på ”good 
governance”.

Att vara fotbollssupporter är för många en identitet, både 
individuellt och kollektivt. Supporterskapet utgör därmed 
en subkultur, inom vilken en mängd kollektiva identiteter 
med olika interna normer, värden och sätt att förstå sin 
omgivning utvecklas. Dessa medför å ena sidan stora 
sociala värden; de ger många, särskilt unga, en social 
tillhörighet och lär dem utveckla nya positiva förmågor. 
Å andra sidan kan subkulturella normer om hur man kan 
eller bör bete sig, även omfatta destruktiva normer som 
kolliderar med omgivande samhälle. I de fallen kan det 
beteende normerna står för, störa eller skrämma den 
omgivande allmänheten exempelvis i en stadskärna. 
Insikter om hur sociala identiteter fungerar i allmänhet 
och hur exempelvis supporter- och polisidentiteter 
fungerar i synnerhet, är centrala för förståelsen både 
av hur man kan arbeta effektivt med folksamlingar runt 
enskilda evenemang och hur man på längre sikt kan arbeta 
med positiv normbildning.

Lokalsamhället avser alla övriga intressenter som finns 
runt evenemangsorganisationerna eller helt enkelt möter 

fotbollen (vi fokuserar här lokalt, men exempelvis media 
och politiken finns även på nationell nivå):

Allmänheten påverkas ibland av fotbollsmatcher, 
exempelvis då stora grupper ur fotbollspubliken agerar i 
det offentliga rummet – på allmänna platser, i det lokala 
näringslivet eller på olika sätt påverkar trafikbilden.

Kommunen kan påverkas på olika sätt, ibland som ägare 
av arenor eller omgivande mark, men även exempelvis 
som ansvarig för sociala instanser som arbetar med 
kommuninnevånarna, tex med ungdomar.

Arenaägare är ibland privata; dessa har särskilda 
intressen, rättigheter och skyldigheter.

Räddningstjänst, som ska hållas informerade om när 
offentliga tillställningar äger rum.

Lokalt näringsliv (tex krögare), vars verksamheter ofta 
har möjlighet till extra intäkter i samband med större 
matcher.

Media, som bevakar och delvis styr hur fotboll och 
ordningsläget runt fotbollen diskuteras – och därmed 
delvis påverkar hur det utvecklas.

Politiker, som kan ge sig in i diskussionerna om 
fotbollen, antingen det handlar om ordningsläge eller 
om idrottens infrastruktur.

Någon kan förvånas över bisatsen om att media är en del 
av hur ordningsläge och kollektiva beteenden utvecklas. 
Att media har en påverkan på myndighetsutövning 
och kollektiva beteenden, är dock väldokumenterat 
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inom exempelvis sociologin och det berördes i Björn 
Erikssons och Stefan Dellsås utredning ”Mera glädje för 
pengarna” (SOU 2013:19). Det innebär inte att ”media bär 
huvudansvaret” för ordningsläget – det gör de primära 
aktörerna och inte minst de enskilda individerna själva. 
Men det kan finnas skäl för alla som deltar i det offentliga 
samtalet att känna till vilka mekanismer man är en del av.

1.2 Samverkan

De primära aktörerna har under lång tid samverkat för 
att ta ett gemensamt ansvar för miljön runt fotbollen. 
Detta har dels med ren praktik att göra; arbetet för en 
positiv och säker miljö är mera effektivt då parterna 
arbetar gemensamt. Samverkan är emellertid inte bara 
funktionellt motiverad.

I en mer grundläggande mening, är den nära samverkan 
en följd av vad aktörerna är. Fotbollen är inte bara 
arrangör av en rad matchevenemang som ska hanteras. 
Dess föreningar är en del av lokalsamhället, som erbjuder 
engagemang och medlemskap och som därmed tillför 
sociala och ekonomiska värden varje dag. Fotbollen 
innebär en social plattform i människors liv, föreningarna 
är aktörer inom socialt ansvar, som arbetsgivare, 
affärspartners, kommersiell drivkraft och skatteunderlag. 
Fotbollsentusiasterna eller supportrarna är även 
kommunmedborgare, brukare, arbetstagare (ibland rent 
av i en elitfotbollsförening) och konsumenter. Och Polisen 
är en statlig myndighet som i grunden ska försvara och 

facilitera dessa värden, inom vissa givna ramar. Samverkan 
mellan parterna är från detta perspektiv inte bara 
motiverat av effektiv hantering av matchevenemang. Det 
är en naturlig följd av att parterna är djupt integrerade och 
sammanlänkande genom det lokala sociala, rättsliga och 
ekonomiska livet.

På nationell nivå arbetar parterna främst strategiskt.
Samverkan mellan fotbollen och Polisen har periodvis 
varit formaliserad i gemensamma styrdokument, men för
tillfället är det inte så (se 2.9).

Lokalt finns en löpande praktisk samverkan i en lång rad 
frågor. I samband med matchevenemang kan en löst 
definierad juridisk ansvarsfördelning i tid och rum göras 
mellan arrangör och ordningsmakt, men föreningarna och 
Polisen har i praktiken samverkat över dessa gränser i 
decennier (se mer i 3.10).

Supporterrörelsens inkludering i styrningen av svensk 
fotboll har utvecklats bland annat via avtal om samverkan 
mellan SEF och SFSU (se 2.10), genom införandet av 
Supporter Liaison Officers (SLO:er, se 3.16) i många av 
SEF-klubbarna och genom lokal samverkan mellan klubbar 
och deras respektive supporterorganisationer (se 3.18).

Kommentar: Resonemanget om de primära aktörernas 
inbördes förhållande till varandra som delar av samma 
lokalsamhälle och sociala kontext, är viktigt för att 
nyansera den offentliga debatten om fotbollen. Denna 
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är ofta problemorienterad: det talas om huliganer, 
ordningsstörningar, kostnader för samhället eller Polisen 
och så vidare. Helheten – de positiva värdena – glöms 
ofta bort. Som exempel kan kostnadsdebatten nämnas. 
Det är sant att stormatcher innebär ökat resursuttag för 
Polisen. Men debatten talar bara om kostnadssidan, inte 
om intäkterna. Den samhällsekonomiska nettointäkten är 
utan tvivel positiv, ett faktum som ofta helt kommer bort 
i debatten och som till och med kan saknas i offentliga 
utredningar. Om man till de direkta skatteintäkterna 
lägger indirekta värden som ideellt arbete, sociala effekter 
och liknande så är det värde fotbollen bidrar med enormt. 
Detta ursäktar inte några problem, men det är en lika 
viktig del av helheten som kostnadssidan.

Fotbollen bör från detta perspektiv ses mer som en 
integrerad del av lokalsamhället och en av landets största 
kulturyttringar, än som en eventarrangör som vid ett 
antal tillfällen arrangerar matchevenemang. Den är en 
investering i samhällslivet både socialt och ekonomiskt. 
Blir vi bättre på att se det, så kommer vi också bredda och 
fördjupa vår möjlighet att utnyttja de olika allmännyttiga 
möjligheter som fotbollen erbjuder.

Hur samverkan mellan de primära aktörerna sett ut har 
hur som helst varierat över tid, men en god sådan – 
både nationellt och lokalt – är avgörande för en fortsatt 
positiv utveckling mot de gemensamma målen (se 1.3). 
Fotbollen berör för många svenskar och för många delar 
av samhället för att någon part ensam ska kunna hantera 
arbetet.
 

1.3 Gemensamma mål

De centrala parterna är överens om att målet för svenska 
elitfotbollsevenemang, är att de ska vara välkomnande, 
säkra, trygga och stämningsfulla för alla.

Tidigare samlades parterna kring denna målsättning 
i ett gemensamt styrdokument – ”Den nationella 
strategin 2014-2017”. Strategin har nu löpt ut men 
målformuleringen finns kvar hos både fotbollen och 
Polisen, dock i olika styrdokument (se 2.9).

Kommentar: Målen formulerades ursprungligen inom 
ramen för SEF:s arbete, men gjordes till gemensamma mål 
för fotbollen och Polisen i och med att de skrevs in den 
”Nationella strategin 2014-2017”, i vilken bland andra 
SvFF, SvFF och Polisen ingick. Den Nationella strategin 
löpte ut 2017, men målen lever vidare inom fotbollens 
styrdokument. Polisen har ett fortsatt engagemang i dem 
genom att målformuleringen skrivits in i den Nationella 
överenskommelsen mellan RF och Polisen (se 2.9). Den 
nationella supporterorganisationen SFSU är officiell 
samtalspartner med SEF sedan 2014 och fördjupade 
samarbetet med SEF våren 2019 (se 2.10). De står 
principiellt bakom målformuleringen.

I dagsläget har parterna alltså fortfarande en gemensam 
målformulering, men de har knutit sig till dem i olika 
formella sammanhang.
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2 .  Regler och riktlinjer

Lagrum

2.1 Regeringsformen, RF (1974:152) och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (EKMR)

Regeringsformen och ”Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna” utgör en rättslig och normativ 
grund för det demokratiska Sverige. De preciserar de 
rättigheter man har som människa och medborgare. 
Grundläggande rättigheter som åsikts- och samvetsfrihet, 
yttrandefrihet, mötesfrihet och rörelsefrihet omfattar 
alla och de ramar därmed in arbetet även med 
fotbollsevenemang.

Kommentar: Regeringsformen är en av Sveriges grundlagar 
och som sådan en av landets mest centrala juridiska 
och normativa fundament. EKMR tillkom efter Andra 
världskriget för att på det internationella planet definiera 
grundläggande fri- och rättigheter. Sverige ratificerade 
konventionen på 50-talet och den är nu en del av 
Regeringsformen genom 19 §.

Trots det förknippar många rättigheterna främst med 
politiska och religiösa sammanhang. I Sverige åtnjuter 
politiska och religiösa yttringar dessutom ett förhöjt skydd 
i förhållande till andra åsiktsyttringar. Det senare uttrycks 
bland annat genom att politiska demonstrationer juridiskt 
ses som ”allmän sammankomst”, medan exempelvis 
en fotbollsmatch juridiskt klassas som en ”offentlig 

tillställning” (Ordningslagen 2 kap 1 & 3 §). De förra 
åtnjuter ett större skydd än de senare. Faktum är dock 
att vare sig Regeringsformen eller Europakonventionen 
språkligt gör skillnad på vilken typ av åsikt eller 
samvetsfråga som berörs. Som exempel kan sägas att de 
politiska fri- och rättigheterna i EKMR inte anges specifikt, 
utan är en kombination av artiklarna 9, 10 och 11 om 
tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet samt 
frihet att delta i sammankomster och föreningar.

Regeringsformen och EKMR nämns naturligtvis 
sällan i fotbollsdebatten, men de illustrerar en viktig 
utgångspunkt för förståelsen av arbetet med fotbollen: 
fotbollen är en del av samhället och samhället är en del 
av fotbollen. Den är inte ”något annat” (se mer i 1.2). 
Fotbollssupportrar har därmed samma rätt att röra sig i 
det offentliga rummet som alla andra, men de har även 
samma skyldighet att inte inverka (allt för) negativt på sin 
omgivnings motsvarande rättigheter.

2.2 Polislagen (1984:387)

Polisens uppdrag definieras och ramas in i Polislagen 
(1984:387). Ett flertal av lagens paragrafer förekommer 
ofta i debatten kring fotbollen. Exempel:

PL 1-2 §§ anger Polisens uppdrag – att ”främja rättvisa 
och trygghet” genom att ”upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra skydd och annan 
hjälp”.
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PL 8 §, under rubriken ”Allmänna principer för 
polisingripanden”, lagstadgar de så kallade behovs- och 
proportionalitetsprinciperna genom formuleringen att 
”måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form 
och den utsträckning som behövs för att det avsedda 
resultatet skall uppnås.” I praxis är principerna mera 
utvecklade än i lagtexten (se 2.8).

PL 13 § anger att polis får avvisa, avlägsna eller 
omhänderta personer som stör ordningen. Vilken av dessa 
metoder som får användas beror på omständigheter och 
hotbild. Vid omhändertagande får en person maximalt 
hållas i förvar i sex timmar.

PL 19 § anger att polis vid ett ingripande får genomföra 
kroppsvisitation i den utsträckning som krävs för att 
kunna ta om hand ”vapen eller andra farliga föremål”, för 
att personens ”identitet ska kunna fastställas” eller för att
söka efter “föremål som är ägnade att användas som
hjälpmedel vid brott”.

PL 24 § anger att Polisen – eller i särskilda fall enskild 
polis – vid allvarliga ordningsstörningar (eller risk för 
sådana) kan ”förbjuda tillträde till ett visst område eller 
utrymme”. Då sådan yta spärrats av omnämns det ofta 
som ett ”PL24-område”. ”Under samma förutsättningar” 
kan polisen även anvisa en särskild väg för en folksamling 
i rörelse.

Kommentar: Polislagen är viktig av flera skäl, men 
på principiell nivå eftersom den anger uppdraget för 
Polismyndigheten, samtidigt som den definierar och 
sätter gränser för Polisens myndighetsutövning.  

Ett exempel är 8 § om behovs- och 
proportionalitetsprinciperna. Polisen ska inte bara sträva 
efter att upprätthålla exempelvis Ordningslagen (se 2.3), 
det ska dessutom ske inom de ramar som Polislagen 
sätter. Det handlar om en balans mellan statens rätt att 
kontrollera sina medborgare och medborgarnas rätt till 
individuell frihet och integritet.

Polislagen 13 § – ofta omtalad som ”PL13” (19 § brukar 
benämnas ”PL19” etc) – är en av de paragrafer som oftast
refereras i debatten kring fotboll. I media 
uppmärksammas emellanåt hur grupper av supportrar 
bussats bort från arenaområde eller stadskärna 
och släppts av en bit från centrum eller närhet till 
kollektivtrafik. Även möjligheten att omhänderta personer 
i sex timmar är omtalad.

I sammanhanget kan även Lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer nämnas, ofta 
omtalad kort och gott som ”LOB”. Den ger Polisen rätt att 
omhänderta personer som är mycket berusade efter intag 
av alkohol eller andra droger.
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2.3 Ordningslagen (1993:1617)

Ordningslagen är central för rättsläget kring ”offentliga 
tillställningar”, som är den rättsliga klassificeringen av 
elitfotbollsmatcher. Ordningslagen reglerar den så kallade 
arrangörsrätten – rättigheter och skyldigheter för förening 
som arrangerar en elitfotbollsmatch dit allmänheten 
är välkommen. Mest relevant i fotbollssammanhang är 
Ordningslagens kapitel 2 och 5.

I kapitel 2 regleras arrangörsrätten, det vill säga arrangörens 
rätt att arrangera offentlig tillställning samt dess ansvar 
för ordning och säkerhet. Bland annat är det här 
möjligheten för Polisen att utfärda villkor för arrangörens 
tillstånd anges (se 2.4), liksom det rättsliga stödet för 
så kallade arrangemangsavstängningar, det vill säga 
föreningarnas möjlighet att ”stänga av” regelbrytare (mer 
om arrangemangsavstängning, se separat rubrik nedan; för 
information om tillträdesförbud, se 2.5).

I kapitel 5, genom lag (2009:101), kriminaliseras vissa 
typer av idrottsrelaterade ordningsstörningar, tex olovlig 
pyroteknik, olovligt beträdande av spelplan, inkastande 
av föremål samt maskering. Maxstraff är sex månaders 
fängelse, normal påföljd är dagsböter.

Kommentar: Då Ordningslagens föreskrifter tillämpas och 
Polisen avgör om en insats med tvångsmedel bör ske, 
särskilt en ordningsinsats i anslutning till folksamling, ska 
hänsyn tas till vissa operationella bedömningskriterier. 
Bland dessa finns de så kallade behovs- och 
proportionalitetsprinciperna (se 2.2 och 2.8).

Arrangemangsavstängning

Arrangemangsavstängningen är en möjlighet för arrangör 
av offentlig tillställning att utestänga personer som 
bryter mot lagar eller arrangörens ordningsregler. Beslut 
om arrangemangsavstängning fattas av arrangerande 
förening och utvidgas av SvFF till att omfatta alla 
elitfotbollsmatcher. Maximal avstängningstid vid tillämpning 
av arrangörsavstängning är 2 år, enligt fotbollens regelverk 
(se 2.11).

Kommentar: I debatten om ordningsstörningar runt fotboll 
omtalas ofta ”avstängning” från matcher som påföljd 
för förövarna. Det finns två former av avstängningar: 
arrangemangsavstängning som utfärdas av förening, samt 
tillträdesförbud som utfärdas av åklagare.

Arrangemangsavstängning är den ”svagare” formen av 
avstängning som tillämpas runt fotbollen, då det är ett 
civilrättsligt instrument (dvs det bygger på en avtalssituation 
mellan åskådare och förening). I praktiken innebär det bara 
att föreningen kan stoppa en avstängd person i spärrarna, 
men kommer personen ändå in på arenan så är närvaron 
inte skäl nog för avlägsnande. Det är dessutom inte ett 
brott att bryta mot en arrangemangsavstängning, vilket 
innebär att det inte är förenat med en juridisk påföljd 
att bryta mot avstängningsbeslutet. Detta ledde till att 
lagstiftaren under 2005 stiftade Lagen om tillträdesförbud 
vid idrottsevenemang (2005:321), som i media fick namnet 
”Huliganlagen” (se 2.5).

 



22 23

Bilaga: Fördjupning och sammanhang

2.4 ”Tillstånd för match”

Ordningslagen anger att en förening, för att få anordna
en ”offentlig tillställning” (vilket är den rättsliga 
klassifikationen på ett fotbollsevenemang), måste anmäla
detta till Polismyndigheten (2 kap 4 §). I samband med det,
utfärdas ett “Bevis om anmälan om offentlig tillställning”,
vilket i fotbollssammanhang omnämns som ”Tillstånd för 
match”. Det handlar alltså om en skyldighet att till Polisens 
Rättsavdelning anmäla att man planerar att arrangera ett 
idrottsevenemang som är öppet för allmänheten, samt 
under vilka former. Detta för att Polisen ska kunna ta 
ställning till förutsättningarna samt planera sin verksamhet.

Polisen har i samband med utfärdandet av tillstånd 
möjlighet att formulera villkor (se separat rubrik), 
som arrangören måste uppfylla för att få arrangera 
matchevenemanget.

Kommentar: Som utgångspunkt är anmälan om ”tillstånd 
för match” en formalitet. Tillståndet och möjligheten att 
utfärda villkor har dock, i och med en förändrad tillämpning, 
under 2019 vuxit ut till att bli en infekterad konfliktfråga 
mellan å ena sidan Polisen och å den andra fotbollen och 
supporterrörelsen.

Villkor och villkorsskrivning

Om Polisen anser att förhöjda krav måste ställas på 
arrangörens hantering av evenemanget, kan tillståndet för 
match förses med villkor enligt Ordningslagen 2 kap 16 §. 
Dessa måste då uppfyllas för att matchen / den offentliga 
tillställningen ska få arrangeras.

Riktlinjer för hur villkor ska skrivas, slås fast i 
”Polismyndighetens riktlinjer för villkorsskrivning i samband 
med offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang”, 
PM 2016:21. I detta dokument definieras ”Åtgärdstrappan” 
och ”Villkorsstegen” (se separat rubrik).

Kommentar: Villkorsskrivningen gör att 
tillståndsdokumentet blir mycket viktigt ur rättslig 
synpunkt, eftersom Polisen kan upplösa evenemanget om 
villkoren inte uppfylls. Utformningen av villkoren har i flera
uppmärksammade fall blivit en källa till intressekonflikt
mellan å ena sidan stora delar av fotbolls- och
supportermiljöerna och å den andra Polisen, då man haft
olika syn på ansvarsfördelning och rimligheten i villkoren.

PM 2016:21 – Åtgärdstrappan & Villkorsstegen

Åtgärdstrappan och Villkorsstegen är delar av Polisens 
PM 2016:21 ”Riktlinjer för villkorsgivning i samband med 
offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang”, det 
vill säga myndighetens interna riktlinjer för hur tillstånd ska 
utformas kring idrotten.
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Åtgärdstrappan anger att villkoren ska tillämpas 
progressivt – de ska införas i Tillstånd för match om 
arrangören inte kan garantera ett gott ordningsläge. 
Villkoren kan skärpas (eller mildras) utifrån behov.

Villkorsstegen anger hur villkoren ska formuleras. I PM:et 
diskuteras två typer av villkor. Det ena är av en allmän 
typ, som alltid ska finnas med – exempelvis ett angivet 
antal ordningsvakter som arrangören ska tillse finns vid 
matchevenemanget. Det andra är en specifik typ, som ska 
tas fram efter en specifik incident, helst diskuteras fram i 
samråd med anordnare (arrangerande förening) och riktas 
mot en specifik problemorsak.

I ett inriktningsbeslut om hur PM 2016:21 ska tolkas,
daterat 2019-05-17, läggs emellertid större vikt vid andra
logiker i riktlinjerna. I PM:et finns som sagt utvecklade 
resonemang om hur de specifika villkoren ska tas fram – 
om lokal problemlösning och villkor formulerade i samråd 
med anordnaren. I inriktningsbeslutet beskrivs istället en
principiell logik om nationell enhetlighet och samma
villkor för alla arrangörer, oavsett lokal problemanalys.
Fokus ligger främst på myndighetsbeslut och att illegalt
pyroteknikanvändande måste upphöra om arrangörens
matcher ska få spelas inför publik.

Kommentar: Den konflikt som under 2019 blossat
upp mellan Polisen och svensk fotboll, handlar i hög grad 
om hur Villkorsstegen ska tillämpas. Hur ska villkoren 
utformas – av Polisen ensamma eller i samråd med 
arrangörerna – och vilka typer av villkor kan ha en positiv 

effekt på ordningsläget runt fotbollen? Konflikten berör 
därmed dels synen på samverkan mellan Polisen och 
fotbollen, dels vilka metoder som är effektiva i det
operativa arbetet.

Det ska sägas att flera av de villkor som debatterats 
under 2019 – exempelvis reducering av kapacitet på 
klackläktare – har tillämpats redan tidigare på vissa håll, 
särskilt i polisregionerna Stockholm och Syd. Under 2019 
har dock ansatser till nationell enhetlighet gjorts, något 
som formaliserades i inriktningsbeslutet 2019-05-17 men 
som kommunicerades redan inför säsongen. Dessutom 
har intensiteten i tillämpningen ökat, genom att nya typer 
av villkor kommit till. Villkoren har under våren berört fem 
huvudsakliga områden: reducering av klackläktarkapacitet, 
”ansvarsåterföring” (se 2.7), visitationsmetoder, förbud 
mot vissa typer av läktarflaggor samt tillämpning 
av personligt ansvar för arrangerande förenings 
säkerhetsansvarig, då eventuella ordningsstörningar sker i 
samband med match.

Förändringen i tillämpning har varit så markant att 
det i debatten som följt talats om det som en ny 
”villkorsstrategi”, som mera drivs av repressiva logiker än 
av tanken på samverkan och hållbara relationer mellan de 
primära aktörerna. Följden har alltså blivit en infekterad,
offentlig konflikt mellan parterna, som även fått mycket
uppmärksamhet i media och bland politiker. En del av
debatten har rört huruvida strategin föregåtts av dialog
mellan parterna; att man inte kan enas ens om det
illustrerar hur relationerna påverkats.
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2.5 Lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 
(2005:321)

Lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang ger 
åklagare rätt att utfärda tillträdesförbud (”avstängning”) 
mot personer som stört ordningen vid en fotbollsmatch 
(eller andra idrottsevenemang). Den förstärker därmed 
arrangörsrättens möjlighet att utestänga personer som 
brutit mot lagar och regelverk.

Lagen anger att tillträdesförbud endast ska tillämpas om 
inga mera effektiva och / eller mindre ingripande metoder 
står till buds. Beslutet behöver inte föregås av rättegång. 
När beslut ska fattas får den aktuella föreningen yttra sig 
om ärendet. Om tillträdesförbud utfärdas, utvidgas det av 
SvFF till att gälla samtliga elitfotbollsevenemang. Maximal 
avstängningsperiod är tre år, men det kan under vissa 
omständigheter förlängas med ett år i taget.

Om ett ärende bedöms vara sådant att beslut anses 
särskilt brådskande, kan ”interimistiskt tillträdesförbud” 
utfärdas. Detta kan ske mycket snabbt – genom en enkel 
kontakt mellan exempelvis polis och åklagare i samband 
med ett gripande – och gäller i maximalt fyra veckor.

Kommentar: Lagen om tillträdesförbud – i media kallad 
”Huliganlagen” i samband med stiftandet – infördes 2005 
och förstärktes 2009. Bakgrunden var att arrangörsrätten, 
som ger arrangörer rätt stänga av regelbrytare (se 2.3), 
inte ansågs effektiv. De avstängda respekterade den inte, 
bland annat eftersom det inte innebar någon påföljd att 

bryta mot avstängningen. Ytterligare ett argument för 
lagens införande var den sårbarhet som föreningar och 
enskilda föreningsfunktionärer kunde ha, då de skulle 
sanktionera regelbrott mot företrädare för ibland stora 
och sammansvetsade grupper av supportrar. 

Som stöd vid tillämpningen av Lagen om tillträdesförbud 
för Polisen ett nationellt register över personer med 
tillträdesförbud. Detta kan arrangörer ta del av enligt 
Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av 
uppgifter om tillträdesförbud.

2.6 Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

Föreningarna, Polisen och andra aktörer med 
arbetsgivaransvar har inte bara publik och allmänhet att
ta hänsyn till; de måste dessutom värna den egna
personalens säkerhet och välbefinnande. Detta regleras
i Arbetsmiljölagen, som bland annat behandlar
arbetsgivares skyldighet att värna anställdas säkerhet
samt att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Kommentar: I den krävande arbetsmiljö som 
fotbollsevenemang är, blir Arbetsmiljölagen ibland särskilt 
viktig. Personal utsätts för hög stress och ibland otrevligt 
eller aggressivt bemötande exempelvis i biljettluckor, 
visitationszoner, spärrar och i läktarmiljön. Ibland kan 
trängsel eller uppskruvad stämning leda till olyckor eller 
till och med hot och våld. Som exempel har användningen 
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av bangers (smällare) inom supporterkulturen medfört 
flera väldokumenterade allvarliga skador på bland 
annat föreningspersonal. I samtliga fall är föreningar 
och Polismyndighet tvungna att förhålla sig till 
Arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar att skapa en
trygg arbetsmiljö för sina anställda.

Praxis

2.7 Ansvarsfördelning (arrangör - Polis)

Gränsen i tid och rum mellan å ena sidan arrangerande 
förenings och å den andra Polisens ansvar för 
ordningsläget, är inte distinkt formulerat i exempelvis 
lagtexter. Generellt har dock fördelningen varit 
okontroversiell och baserad på lång praktik.
I tid brukar arrangörens ansvar löpa från den tid då 
publik uppmanas att komma till evenemanget – vanligen 
tiden för entréernas öppnande, men ibland kan något 
förarrangemang förekomma. Det avslutas då åskådarna 
haft en chans att avlägsna sig efter evenemangets 
avslutning – oftast efter arenatömning, men möjligen efter 
något efterarrangemang.

Geografiskt har arrangören hanterat arenarummet 
samt ”arenaområdet” – ytan närmast utanför arenan. 
Polisen har hanterat offentliga ytor i närområdet samt 
stadskärnan. De geografiska gränserna för arenaområdet 
är ofta inte tydliga eller markerade, men kan ibland 
urskiljas i arenans närmiljö; det kan exempelvis omfatta 
ytan alldeles utanför arenan fram till omgivande vägar 

eller liknande. Undantag från ovanstående praxis finns 
dock i och med Polisregion Stockholms så kallade 
”ansvarsåterföring” (se nedan).

Kommentar: Samtidigt som ansvarsfördelningen kan vara 
viktig av organisatoriska och juridiska skäl, förekommer 
normalt en hög grad av flexibilitet och samverkan över 
dessa gränser. Dels har polisen personal inne på arenorna 
som stödjer säkerhetsledning och ordningsupprätthållande 
(3.17). Dels har klubbarna personal som arbetar 
planerande, faciliterande och förebyggande i stadsmiljön 
(framför allt SLO:er, se 3.16) – och som därigenom 
underlättar Polisens ansvar för det offentliga rummet (mer 
om lokal samverkan, se 3.10).

Polisen har enligt Lag (1980:578) om ordningsvakter 
möjlighet att arbetsleda de ordningsvakter (OV) som 
föreningarna anlitar och ta hjälp av dessa i arenans 
närområde, om behov anses finnas och det inte äventyrar 
säkerheten på evenemanget.

”Ansvarsåterföring”

Den så kallade ”ansvarsåterföringen”, som främst gäller 
Stockholm, handlar om en förskjutning av gränsen för 
ansvaret för ordning och säkerhet. Framför allt har den 
inneburit att det geografiska område där arrangören 
ska ansvara för säkerheten blivit större; som exempel 
kan arrangören förväntas ansvara för ordningshållning 
på logistiska stråk mellan näraliggande tunnelbana och 
arenaentré, eller på särskilda kollektivtrafikstationer.
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Ansvarsåterföringen är en del av Polisens strävan att 
minska de resurser som de avsätter för att hantera vissa 
fotbollsevenemang. I praktiken innebär förskjutningen 
av ansvarsfördelningen ett större behov av inhyrda 
ordningsvakter för klubbarna och ett mindre behov av 
polisbevakning i aktuellt område. Tillämpningen sker 
genom villkorsskrivning i Tillstånd för match (se 2.4).

Kommentar: Ansvarsåterföringen är hårt kritiserad från
berörda föreningar och SEF. Den omtalas ofta som 
”ansvarsöverföring”, då man anser att fotbollen 
särbehandlas negativt i förhållande till andra arrangörer 
av offentliga tillställningar samt att kostnaden för 
ordningshållningen redan är betald av fotbollen, då 
elitfotbollens verksamheter innebär en stor nettointäkt för 
samhället. 

Ansvarsåterföringen / -överföringen är en del av vad som 
omtalas som Polisens villkorsstrategi under våren 2019 (se 
2.4), men började tillämpas redan tidigare.

2.8 Användning av tvångsmedel

Användning av tvångsmedel från Polisens sida ska i varje 
enskilt fall kunna försvaras i förhållande till de så kallade 
behovs- och proportionalitetsprinciperna. Principerna är 
inskrivna i Polislagen (1984:387) 8 § (se 2.2), men är mera 
utvecklade som operativa principer. Som sådana är de 
en del av Polisens – och i praktiken matcharrangörers – 
verksamhet.

Principerna anger att en insats med tvångsmedel eller 
våld ska 1) behövas för aktuell faras eller störnings 
undanröjande, 2) vara lämplig för att tillgodose avsett 
ändamål, 3) ska vara det minst ingripande av tillgängliga 
metoder samt att 4) den nytta som uppnås med insatsen 
ska stå i proportion till den skada eller risk det medför för 
enskilda.

Uppfylls inte kriterierna bör en ordningsinsats undvikas. 
Lagföring kan fortfarande ske, men det bör ske på annat 
sätt – exempelvis via film och identifiering i efterhand.

Kommentar: Dessa principer är allmänna och tillämpas 
i Polisens arbete i alla delar av samhället – de är inte 
unika för fotbollen. De är särskilt viktiga vid arbete med 
folksamlingar, eftersom gruppdynamiken i dessa kan 
innebära snabb eskalering av ett negativt ordningsläge.

Tillämpningen av principerna är förklaringen bland annat 
till den ofta ställda frågan: ”varför går inte klubbarna in på 
läktaren och tar bengalbrännarna redan när de maskerar 
sig”, eller ”varför går inte Polisen in och griper individer 
som beter sig illa i en större supportermarsch”. Orsaken 
är att ansvariga befäl, med utbildning och erfarenhet att 
göra den här typen av avvägningar, gör bedömningen att 
insatsen inte är rimlig mot ett ringa brott, att insatsen
innebär en orimlig risk för tredje man eller en risk för ett
förvärrat ordningsläge.
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Notera att principerna inte bara gäller fysiskt tvång; de 
gäller kringskärande av medborgarnas friheter i största 
allmänhet. De ska alltså tillämpas även vid upprättande 
av typer av förbud och rättsliga begränsningar som inte 
innefattar fysiska ingripanden.

Styrdokument

2.9 Den nationella överenskommelsen

Inför 2018 slöts den så kallade “Överenskommelse mellan
Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten” (ofta 
omnämnd som den Nationella överenskommelsen), om 
gemensamt ansvarstagande för ordning och säkerhet 
runt svensk idrott. Överenskommelsen är en allmänt 
hållen, principiell ramöverenskommelse som omfattar 
tre fokusområden: gemensamt arbete för ”välkomnande, 
säkra, trygga och stämningsfulla idrottsevenemang”, arbete 
mot grov brottslighet (främst hot, våld, annan otillåten 
påverkan och matchfixning) samt arbete mot bland annat 
terrorism.

Även om överenskommelsen inte berör den den operativa
samverkan mellan fotbollen och Polisen, är den formellt 
betydelsefull då det är i denna Polisen förbinder sig att 
sträva mot samma mål som fotbollen.

Kommentar: Bakgrunden till att 2018 års Nationella
överenskommelse slöts mellan Riksidrottsförbundet och
Polisen, är att den så kallade Nationella strategin (formellt:
“En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och
ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang,
2014-2017”) var tidsbestämd. Strategin var ett
samverkansavtal mellan bland andra SvFF, SEF och
Polisen och löpte som namnet anger ut 2017 (se mer 3.1).

Inför 2018 skapades därför grunden för det nuvarande 
systemet med nationella överenskommelser. Detta 
är tänkt att fungera som en pyramid som motsvarar 
RF:s struktur. RF och Polisen skulle sluta en principiell 
ramöverenskommelse, vilket alltså gjordes. Då RF inte 
har några operativa mandat kring enskilda idrotter, skulle 
Polisen och specialidrottsförbunden eller andra ansvariga 
aktörer (de enskilda idrotternas organisationer, i fotbollens 
fall SvFF och SEF) arbeta fram egna överenskommelser – 
eller handlingsplaner – efter de specifika förutsättningarna 
som omger respektive idrott. Någon överenskommelse 
mellan fotbollen och Polisen är dock ännu inte sluten.

I anslutning till konflikten om villkorsskrivning under 2019 
(se 2.4) har överenskommelsen mellan Polisen och RF och 
avsaknaden av en överenskommelse mellan Polisen och 
fotbollen, bidragit till förvirring och irritation kring hur 
dialog mellan de operativa parterna ska se ut.
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2.10 Samverkan SEF - SFSU

Våren 2019 slöt SEF och SFSU ett samarbetsavtal 
med en uttalad ambition att skapa ”Europas bästa 
supportersamverkan” mellan ligaorganisationen SEF och 
den nationella fotbollsupporterunionen. Satsningen är 
femårig och fokus ska bland annat ligga på ”upplevelse, 
engagemang och att vidareutveckla SLO-rollen”.

Kommentar: Samverkan mellan fotbollen och 
supportermiljön har utvecklats markant de senaste åren. 
Från att tidigare ofta ha varit problematisk och främst 
hanterad på lokal nivå – mellan klubb och den egna 
supportermiljön – har en hög grad av formalisering och 
specialisering genomförts. Bakgrunden kan spåras tillbaka 
till bildandet av SFSU 2008 samt SEF:s stöd till SLO-
projektet och samtal mellan dåvarande ledare inom SEF 
och SFSU under 2012. 2014 tecknades ett avtal mellan SEF 
och SFSU om en gemensam vilja att gå framåt tillsammans. 
Detta samarbete fördjupades våren 2019, då en gemensam 
femårig satsning framåt lanserades som ett led i en strävan 
mot att skapa Europas bästa supportersamverkan.

Det fördjupade samarbetet motiveras bland annat av att 
SEF identifierat samverkan med supportermiljön som en 
central framgångsfaktor för utveckling av fotbollens
evenemang. Detta påverkar även kommersiella
förutsättningar: publikrekrytering, sponsorskap och TV-
avtal. Det motiveras även av att supportermiljön sett ett 
behov av att ta ett ansvar för sin del i fotbollens utveckling, 
samt vara närvarande i debatten. Parterna har därför 

samlats kring en rad arbetsområden kring vilka de ska 
samverka, som stärker arbetet mot målen om välkomnande, 
säkra, trygga och stämningsfulla evenemang. Då avtalet 
är nytt, återstår det att se vad det kommer att innebära i 
termer av praktiskt arbete.

2.11 Tävlingsbestämmelser (TB) och Särskilda 
Tävlingsbestämmelser (STB)

Elitfotbollens arrangemang omges av styrdokument 
inom ramen för SvFF och SEF. Främst av dessa 
är Tävlingsbestämmelser (TB) och Särskilda 
Tävlingsbestämmelser (STB), som formellt ligger under 
SvFF. STB gäller enbart elitdivisionerna – Allsvenskan och 
Superettan – och är överordnad TB för dessa serier.

Regelverken berör bland annat aspekter av den 
säkerhet och service som ska finnas i anslutning till 
ett fotbollsevenemang. I TB och STB hanteras även 
många av de frågor som kan bli heta i anslutning till 
ordningsincidenter. Exempel är vad som gäller kring 
förenings ansvar för sina supportrar, bland annat 
möjligheten att arrangemangsavstänga ordningsstörare i 
maximalt 2 år (TB 6 kap 13 §; STB 3 kap 18 §), vad som 
händer då match måste avbrytas (TB 4 kap 18 §; STB 5 kap 
28-36 §§) och så vidare.

Om föreningar inte uppfyller de krav som ställs i TB och 
STB, kan de bli föremål för utredning och i värsta fall 
bestraffning. Numera tillämpas ”oaktsamhetsansvar” som 
ledande princip i detta arbete, se separat rubrik.
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Kommentar: I STB, 2 kap, anges en rad arenakrav. Dessa 
utvecklas ytterligare i en bilaga till STB, som utgör 
ett besiktningsprotokoll med olika krav för arenorna i 
Allsvenskan och Superettan.

Utöver TB och STB finns även en rad andra regler inom 
SEF:s organisation, bland annat Elitfotbollsmanualen (EFM) 
i tre delar, som är interna SEF-manualer och omfattar både 
direktiv och information från SEF. Den första av dessa är 
STB med tillägg från SEF, den andra EFM Evenemang & 
Marknad och den tredje EFM Media & Kommunikation. 
Innehållet är en vägledning för hur verksamheten ska 
bedrivas inom ramen för regelverken i TB och STB och är 
tillämpligt i SEF-klubbarnas seriespel, enl STB 1 kap 4 §.

Ett annat omtalat styrdokument är Reglemente för 
Elitlicensen, som bland annat anger vissa ekonomiska 
förutsättningar samt funktioner som måste finnas inom 
klubbarnas organisation för att de ska tillåtas delta i 
tävlingar på elitnivå.

Oaktsamhetsansvar

Oaktsamhetsansvar innebär att straff mot en förening 
bara utgår, om föreningen anses ha brutit mot regelverk 
medvetet eller av oaktsamhet. Det räcker alltså inte att 
ett regelbrott sker under ett evenemang för att straff ska 
utgå; om ansvarig förening gjort vad regelverken anger och 
vad de kunnat för att förhindra regelbrottet, så ska de inte 
straffas.

Regelverken i tex STB anger med andra ord en kravnivå 
som ska uppfyllas för att föreningen ska anses ha agerat 
för ett säkert och tryggt arrangemang. Om föreningen inte 
tagit det ansvar som krävs och brist påtalas av exempelvis 
SvFF:s delegater, så kan ärendet däremot leda till 
bestraffning i form av exempelvis böter (se 3.6).

Kommentar: Oaktsamhetsansvaret är en viktig princip, som 
infördes på fotbollens Representantskapsmöte i november 
2014. Man lämnade då systemet med så kallat strikt ansvar, 
enligt vilket klubbar alltid var ansvariga för sina supportrars 
beteende och skulle straffas exempelvis då dess supportrar 
använde pyroteknik. Detta oavsett vad föreningen gjort för 
att stoppa användningen.

Reformen motiverades med att det strikta ansvaret i 
praktiken inte fungerade. Det innebar inte att pyrotekniken 
minskade i omfattning – och dessutom innebar den 
ett incitament för att inte lägga resurser på att göra 
ett bra säkerhetsarbete. Detta då en förenings totala 
kostnader för säkerhet alltid bestod dels av kostnaden 
för säkerhetsorganisationen och dels för de oundvikliga 
böterna. Eftersom det inte finns några kända effektiva 
metoder för att stoppa pyroteknikanvändning, kunde 
föreningarna inte påverka bötesnivån. Böterna innebar 
därmed i praktiken en minskad resurs till utveckling 
av säkerhetsverksamheten. Oaktsamhetsansvaret 
anses därför, tillsammans med en rad organisatoriska 
förändringar, gynna ett större ansvarstagande samt en 
långsiktig utveckling av fotbollens säkerhetsarbete.
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3 .  Praktiska arbetsformer

Nationellt

3.1 Samverkan på nationell nivå

Samverkan mellan å ena sidan SvFF och SEF och å den
andra Polisen är för närvarande inte formaliserad inom
ramen för avtal och rutiner. I den meningen har inte en
systematisk dialog förts sedan den nationella strategin
löpte ut 2017. Möjligen har detta bidragit till den
förvirring och irritation mellan parterna som rått under
2019.

Det samma gäller samverkan mellan Polisen och 
supportermiljön på nationell nivå; dialog förekommer, men 
inte löpande och systematiskt.

Samverkan mellan fotbollen och supportermiljön är mera 
formaliserad, bland annat inom ramen för ett avtal mellan 
SEF och SFSU (se 2.10).

Kommentar: På nationell nivå var samverkan mellan 
fotbollen och Polisen formaliserad i ”En nationell strategi 
för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar 
i samband med idrottsarrangemang 2014-2017”, som 
slöts mellan SvFF och SEF, Svenska Ishockeyförbundet 
och Svenska Hockeyligan, Bandyförbundet och Polisen. 
Delar av strategin kritiserades vid lanseringen, men den 
var viktig genom att man här enades om samverkan 
och gemensamt ansvarstagande som principiell 
metod för arbetet, en gemensam målbild för alla 

medverkande parter (målen finns kvar i den nuvarande 
överenskommelsen mellan RF och Polisen), samtidigt 
som en rad gemensamma arbetsområden identifierades. 
Strategin formaliserade med andra ord samverkan och 
gemensamma mål som fundament i arbetet kring berörda 
idrotter.

Under strategins löptid hölls möten minst två gånger per 
år eller vid behov, inom ramen för en grupp
sammansatt av representanter från vad som idag är SEF:s 
och SvFF:s säkerhetsgrupp samt Polisen. Gruppen hade 
framför allt ett dialog- och samverkansmandat. Här kunde 
man föra samtal om de gemensamma arbetsområden 
som ringats in. Samtalen var emellanåt svåra och ibland 
lyckades man inte nå konsensus – det senare gällde 
framför allt hur man skulle hantera pyrotekniken inom 
ramen för strategin. Den löpande kommunikationen 
innebar dock att aktörerna kunde undvika att hamna på 
direkt kollisionskurs och därmed offentlig konflikt.

Sedan början på 2018 är detta system ersatt 
med ett ramavtal mellan Polisen och RF, genom 
“Överenskommelse mellan Riksidrottsförbundet och
Polismyndigheten”. Då Riksidrottsförbundets (RF) 
påverkan på svensk elitfotboll främst är principiell, har 
detta dock inte någon direkt inverkan på samverkan runt 
fotbollen innan en separat, operativ överenskommelse 
slutits med fotbollens parter. Ett sådant avtal var från 
början tänkt att skrivas, men det är ännu inte gjort. 
Systemskiftet har emellertid fått praktiska konsekvenser, 
då relationen mellan fotbollen och Polisen efter 2017 
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successivt förändrats och under 2019 försämrats. Polisen 
har istället hänvisat till en dialog med RF. Den lägre 
graden av av formalisering kan vara en delförklaring till 
den konflikt som uppstått mellan Polisen och fotbollen 
under våren 2019 (se 2.4).

Ett årligt mötesforum mellan representanter för 
hela elitfotbollsfamiljen och en bred uppsättning 
representanter för Polisen på alla nivåer, finns i form av 
SvFF:s och SEF:s Säkerhetskonferens, som hålls inför 
säsong varje år (se 3.4), men det ersätter inte den löpande 
samverkan.

Polisen och SFSU har ett utbyte i olika frågor, dock
oregelbundet. Samverkan syftar till att utbyta perspektiv, 
öka ömsesidig förståelse och bygga förtroenden.

Relationen mellan fotbollen och supportermiljön, som 
traditionellt varit utmanande, formaliserades 2014 
då SEF och SFSU tillkännagav att de nu var officiella 
samtalspartners och SEF började stötta SFSU ekonomiskt 
(utan krav på motprestation). Samverkan formulerades 
ytterligare våren 2019, då ett femårigt avtal om 
samverkan slöts (se 2.10).

I samtliga fall sköts stora delar av del av den löpande 
dialogen informellt, i samtal kring praktiska sakfrågor 
mellan representanter för parterna. Denna informella 
kontakt, liksom långsiktigt hållbara relationer, kan dock 
underlättas och stärkas genom att de baseras på formella 
strukturer.

3.2 Idrottsrådet

Polisens Idrottsråd består av representanter med ansvar 
för idrottsfrågor från Polismyndighetens sju regioner. 
Syftet är att samordna och sträva mot enhetlighet kring
hur man hanterar större idrottsevenemang på olika håll i
landet. Rådet leds av Stockholmsregionens representant,
då Stockholmsregionen har ett särskilt uttalat ansvar för
idrotten.

Kommentar: Idrottsrådets roll är främst normativ – man
fattar beslut om inriktning. Strategisk planering sker i det
så kallade Nationellt samverkansforum, medan operativt
arbete grundas på lokala perspektiv. Idrottsrådet
aktualiserades våren 2019, då det tillsammans med
Enheten för förvaltningsrätt (EFR, se 1.1) har haft en roll i
villkorstillämpningens inriktning under året.

3.3 Säkerhetsgruppen

Fotbollens Säkerhetsgrupp består av representanter för 
SvFF, SEF, Elitfotboll Dam (EFD, damernas motsvarighet 
till SEF) samt en representant från en herrelitklubb. 
Ordföranden är även ansvarig för SvFF:s match- och 
säkerhetsdelegater. Syftet med gruppen är att samordna 
organisationerna kring strategier och aktuella sakfrågor på 
säkerhetsområdet.
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Kommentar: Ansvarsfördelningen mellan SvFF och SEF 
kring säkerhet är inte tydligt definierad i fotbollens 
styrdokument. SvFF är, i egenskap av Specialidrottsförbund 
inom RF, den formella ”ägaren” av elitfotbollen och dess 
regelverk, men mycket av arbetet sker i samverkan mellan 
parterna. SEF har, som intresseorganisation för klubbarna 
i de både högsta serierna Allsvenskan och Superettan, i 
samverkan med SvFF haft en viktig roll i utvecklingen av 
organisation och operativt arbete runt fotbollen. Som 
exempel skötte SEF mycket av dialogen med Polisen under 
de år den Nationella strategin löpte (se 3.1).

3.4 SvFF:s / SEF:s säkerhetskonferens

Fotbollens säkerhetskonferens hålls inför säsong med 
syfte att förbereda kommande verksamhetsår. Närvarar 
gör ansvariga från SvFF och SEF, säkerhetschefer och 
SLO:er från klubbar i Allsvenskan och Superettan, samt 
polisbefäl från nationell nivå och representanter för Polisen 
på regionala och lokala nivåer. Konferensen är en viktig 
plattform för diskussion och informationsspridning på 
grund av den breda representationen från både fotbollen 
och Polisen.

Kommentar: Konferensen arrangeras av fotbollen, men är 
särskilt viktig då även berörda aktörer från Polisen bjuds 
in. Det innebär att detta är det enda tillfället på året, då 
representanter för alla de aktörer inom fotbollsfamiljen 

och Polisen som ansvarar för evenemangen är samlade. 
Här diskuteras såväl regeländringar och potentiella 
intressekonflikter på nationell nivå, som specifika nyheter 
på den lokala nivån.

En liknande konferens hålls även på hösten, efter att 
seriespel och kval är avslutat, för att utvärdera säsongen. 
På denna deltar enbart fotbollens representanter.

3.5 SvFF:s / SEF:s Analysgrupp

Analysgruppen utreder särskilda incidenter som sticker ut 
kraftigt från etablerade mönster, när sådana förekommit. 
Syftet är att lära, sprida kunskap samt stödja arrangörerna 
vid eventuellt förbättringsarbete. Gruppen leds av 
ordföranden i Säkerhetsgruppen (se 3.3) och är normalt 
sammansatt av representanter för SvFF och SEF. Polisen
erbjuds vid behov en plats, men avgör själva om de ska
vara med eller ej.

Kommentar: Gruppen sammankallas vid behov. Även 
särskilda aktörer med specialkompetens kan kallas in när 
det finns skäl.
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3.6 SvFF-delegater, Riksombud (RO), Disciplinnämnden
 
Regelverkens efterlevnad kontrolleras av SvFF:s match- 
och ibland säkerhetsdelegater. De senare studerar 
säkerhetsaspekterna särskilt och finns enbart på 
plats vid så kallade klass 3-matcher, då publikantalet 
väntas bli särskilt stort eller risken bedöms vara 
förhöjd. Matchdelegat är däremot på plats vid varje 
elitfotbollsmatch och ansvarar för samordning av 
planering, uppföljning och återrapportering till SvFF (via 
en webbaserad evenemangsrapport) av de spelande 
lagens evenemangsarbete.

Om avvikelse från SvFF:s regelverk upptäcks vid ett 
evenemang, anmäler delegaterna detta till SvFF:s 
matchdelegatansvarige. Delegatansvarige arbetsleder 
delegaterna och är en första instans inom SvFF efter 
att regelbrott anmälts. Uppdraget är att stödja aktuell 
klubb i arbetet med kvalitetssäkring, bland annat genom 
att föra dialog med klubben om åtgärder samt begära 
in en handlingsplan om hur upprepning ska förhindras. 
Om ärendet handlar om grövre oaktsamhet eller om 
återkommande avvikelser, så kan det gå vidare till 
en andra instans i form av SvFF:s Riksombud (RO). 
RO bereder då ärendet, som därefter hanteras inom 
Disciplinnämnden och kan bli föremål för bestraffning.

Delegaterna rapporterar även avvikelse från SEF:s direktiv 
i Elitfotbollsmanualen. I dessa fall går anmälan till SEF:s 
Disciplinutskott.

Kommentar: Matchdelegaterna (och vid klass 3-matcher 
säkerhetsdelegaterna) har en viktig roll i förberedelserna 
för match. Mer om det arbetet finns i 3.11-3.13.

Om beslut i Disciplinnämnden ifrågasätts, kan det 
överklagas till SvFF:s Överklagandenämnd eller till 
instanser inom RF, enligt regler för handläggningen i TB 7 
kap.

3.7 Särskild Polistaktik (SPT) / Arbete med folksamling (AMF)

SPT är ett taktiskt poliskoncept som finns i Polisregion 
Stockholm, Väst (inklusive Göteborg) och Syd (inklusive 
Malmö). Det omfattar både särskilda resurser (i termer 
av utrustning och specialkompetens) och särskilda 
metoder. Det sätts i fotbollssammanhang vanligen 
in vid en så kallad ”särskild händelse”, exempelvis en 
fotbollsmatch med förväntad storpublik eller högre 
risk än vanligt. Utanför de stora SPT-regionerna finns 
ett liknande koncept, Arbete med folksamling (AMF), 
som motsvarar SPT men där utrustningen skiljer sig, 
framför allt beträffande vad som i kommentaren nedan 
beskrivs under termen ”mobila konceptet”. Många av 
arbetsprinciperna inom koncepten, tex gradering och de 
konfliktreducerande principerna (kommentaren), används 
även i mindre matchsammanhang ute i polisområdena.
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SPT-konceptet baseras på tanken att Polisen arbetar med 
en folksamling, inte mot den. Därför finns en långsiktig 
ambition om att hos medborgarna bygga förtroende för
och legitimitet kring Polisen. Detta både som en del i 
myndighetens demokratiska uppdrag och då akademiskt 
kunskapsläge samt beprövad erfarenhet visar att det är det 
mest effektiva, kända sättet att arbeta med folksamlingar. 
Operativt strävar man efter att förebygga konfrontationer 
genom kommunikation och relationsbyggande både i 
planeringsfasen och i själva utförandet. Om Polisen och 
i det här fallet supporteraktörerna har en gemensam 
förväntan på hur en matchdag ska utvecklas, minskar 
risken för destruktiva beteenden eller slumpmässiga 
konflikter. Skulle något ändå hända, ska resurs finnas för 
att hantera även den oönskade situationen. Koncepten 
omfattar därför en balans mellan dialogbaserade och 
repressiva metoder, liksom taktisk flexibilitet genom 
specialiserade enheter.

Kommentar: SPT vilar på ”tre ben” – det mobila konceptet, 
graderat polisarbete och de konfliktreducerande 
principerna. Det mobila konceptet handlar om särskilda 
fordon och annan utrustning, som ska ge taktisk rörlighet 
och särskilda möjligheter att agera vid ordningsstörningar 
i folksamling. Graderat polisarbete är en princip om att 
anpassa polisiär närvaro och synlighet utifrån rådande 
situation och behov, för att inte genom en allt för 
uppenbar närvaro bidra till otrygghet eller uppfattad 
provokation. Extraresurser finns i dessa fall – så länge 
läget är lugnt – på undanskymda platser i närheten och 

kan genom sin rörlighet sättas in där de behövs. De fyra 
konfliktreducerande principerna (KRP) är arbetsprinciper 
baserade på socialpsykologisk och sociologisk forskning 
om kollektivt beteende och hur man kan förebygga 
eller de-eskalera ordningsstörningar i folksamlingar. 
Poliser i en SPT-kommendering ska ha utbildats på dessa 
och förväntas kunna tillämpa dem i sin yrkesutövning. 
Principerna är:

Kunskap – om egna yrkesfärdigheter och om den 
motpart man möter (tex kollektiva önskemål och 
normer hos en supporterfolksamling).

Underlättande – att i möjligaste mån och i samverkan 
med motparten försöka underlätta legitima önskemål, 
tex att genomföra en organiserad supportermarsch eller 
liknande.

Kommunikation – att i lugnt läge interagera med 
omgivningen, i syfte att bygga relationer och bidra till 
en avspänd atmosfär. I hetare situationer exempelvis 
att kommunicera Polisens avsikter och förklara 
myndighetens agerande, för att undvika upptrappning, 
möjliggöra självsanering och allmänt bidra till de-
eskalering.

Differentiering – att vid repressiva insatser i
möjligaste mån rikta åtgärden mot individer som
begått regelöverträdelser, men i så låg utsträckning
som möjligt agera inskränkande mot tredje person.
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För att kunna leverera de olika taktiska aspekterna inom 
konceptet finns en lång rad funktioner och enheter med 
olika kompetensprofiler (några av dem återgivna i 3.17).

3.8 SFSU:s arbete

SFSU är en ideell förening och därmed organiserad enligt 
samma medlemsdemokratiska modell som svensk idrott 
i övrigt. Dess praktiska arbete bedrivs i hög grad av en 
styrelse på knappa tio personer, ibland med stöd av 
arbetsgrupper på särskilda områden. Organisationens 
främsta plattform ut mot den egna rörelsen är, förutom 
sociala medier och hemsida, två årliga möten dit 
medlemsorganisationernas representanter bjuds in. Det 
ena är årsmötet, som brukar hållas under hösten efter 
seriernas slut. Det andra är ett sommarmöte då man
samlas kring särskilda teman.

Kommentar: I debatten om svensk fotboll händer det att 
de primära aktörerna jämställs och att det följaktligen 
riktas krav på SFSU som motsvarar kravnivån på 
fotbollens aktörer och Polisen i övrigt. Det förtjänar dock 
att poängteras att organisationen främst har en normativ 
och samordnande funktion i svensk fotboll. SFSU har 
inga beslutsmandat i praktiska frågor inom lokal svensk 
supporterkultur – de kan inte fatta beslut om att vissa 
beteenden ska försvinna eller liknande. Det är dessutom 

få som arbetar praktiskt och löpande med SFSU:s 
arbete; främst styrelsen, som 2019 består av åtta ideellt 
arbetande personer. Med det sagt har organisationen 
ändå en viktig funktion. Den är en naturlig samtalspartner 
på den nationella nivån för såväl fotbollen som Polisen 
och supportermiljöns röst i den offentliga debatten, de 
kan samordna gemensamma insatser tillsammans med 
övriga primära aktörer och de kan driva eller samordna 
normativa eller fotbollspolitiska frågor med den lokala 
nivån inom supporterkulturen.

Regionalt

3.9 Rättsavdelningen (RA)

Polisens Rättsavdelning ansvarar, enligt den egna  
hemsidan, för ”den rättsliga styrningen och det juridiska 
stödet” inom Polisen. Det är RA som formellt hanterar 
”Tillstånd för offentlig tillställning”, dvs Tillstånd för match 
inklusive villkorsskrivning. RA är nationellt styrd via 
Enheten för förvaltningsrätt (EFR), men mycket av det för 
fotbollen relevanta arbetet sker på regional nivå.

RA kan i Tillstånd för match skriva in villkor som 
arrangören måste uppfylla för att få genomföra 
matchevenemanget. Om så skett, följs utfallet upp och 
återrapporteras i matchrapport från Polisens arenabefäl 
(eller motsvarande). Om villkoren inte uppfylls, kan Polisen 
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skärpa villkoren eller i värsta fall dra in tillståndet för 
tillställningen (matchen får då spelas utan publik). Beslut 
om skärpning, mildring eller hävande av villkor tas utifrån 
vad Polisen anser behövs samt enligt de riktlinjer som 
anges i myndighetens egna styrdokument (se 2.4).

Kommentar: Eftersom ”tillstånd för match” har rättslig 
status, blir dokumentet ett mycket viktigt instrument 
både för Polismyndighetens styrning av fotbollen och för 
samverkansklimatet mellan Polisen och fotbolls-
/ klubbmiljön. Förhållandet kompliceras av att RA:s 
regionala organisering gör att tillämpningen varierat 
regionalt; inriktningsbeslutet 2019-05-17 framstår 
som ett försök att parera detta och öka den nationella 
enhetligheten. Frågan är känslig då RA:s villkorsskrivning 
har en direkt påverkan på den ekonomiska och sociala 
verklighet som polispersonal på fältet samt föreningar och 
fotbollssupportrar rör sig i. (Se mer i 2.4).

Lokalt / kring match

3.10 Samverkan på lokal nivå

Löpande samverkan på lokal nivå har med en mängd 
arbetsområden att göra. Exempel är arrangörsrättsliga 
frågor, långsiktigt relationsbyggande mellan alla parter 
samt naturligtvis operativa frågor i anslutning till match. 

Ansvaret för ordningen i anslutning till matchevenemang är 
(löst) reglerat rättsligt mellan klubb och Polis (se 2.7), men 
lång erfarenhet har gjort att samverkan sker över dessa 
gränser (mer i kommentaren nedan).

Samverkan sker periodvis dagligen. Hos både klubbarna 
och Polisen finns specialiserade roller som hanterar olika 
typer av samverkans- eller sakfrågor. Kommunikationen 
kring arrangörsrättsliga frågor och mycket av arbetet inför 
och under evenemangen sköts från klubbarnas sida genom 
evenemangs- och säkerhetsansvariga. Ansvarig hos Polisen 
varierar; det kan vara en särskild kontaktperson, i vissa 
frågor personer vid Polisens Rättsavdelning, ibland kan det 
vara polisinsatschef, arenabefäl eller liknande.

Samverkan kring supporterfrågor hanteras oftast i första 
hand via klubbens Supporter Liaison Officer (SLO); SLO:n 
är den klubbaktör som har mest omfattande kontakt med 
supporterrörelsen och såväl klubbens övriga funktioner 
som polis hämtar mycket av sin information via denne. 
Detta beror även på att SLO:erna har en central roll 
såväl i förberedelsearbetet runt match som under 
själva matchdagen, då de ofta samordnar exempelvis 
resor, pubsamlingar, marscher och liknande mellan 
supportrar, förening och polis. De är även en viktig 
kommunikationslänk mellan parterna under matchdag. En 
mycket viktig direktkontakt mellan Polisen och delar av den 
lokala supporterkulturen finns dock i regel också, oftast via 
supporterpolis eller – i Stockholm – via evenemangspolis. 
(Om de olika rollerna, se mer i 3.16 och 3.17).
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Inom föreningarna sker även en omfattande 
samverkan med medlemmar och supportermiljö via 
medlemsdemokratiska forum – års- eller medlemsmöten 
– samt via olika typer av publikråd eller arbetsgrupper. 
De senare kan användas för att bygga relationer, 
förebygga konflikt samt samverka kring matchevenemang, 
souvenirsortiment eller marknadsföring.

Kommentar: Arbetet för en god samverkan mellan alla 
parter är viktigt, inte minst då kommunikation och 
ömsesidigt förtroende är avgörande för möjligheten att 
skapa en avspänd och välkomnande atmosfär i arbete 
med folksamlingar. Möjligheten att samverka i det korta 
perspektivet – tex under matchdag – grundläggs i en 
långsiktig relation där förtroende och ömsesidig förståelse 
byggs upp. Tillämpningen av KRP inom Polisens taktiska 
koncept bygger på denna insikt (se 3.7).

Särskilda roller har de senaste åren införts för att 
fördjupa och vårda relationerna mellan samtliga aktörer 
(inklusive supportermiljön). Fotbollen införde SLO:er 
som funktion inom klubborganisationerna under 2012, 
med ett särskilt ansvar att förstå att bygga relation 
med både supportermiljön och Polisen. Inom Polisen 
i Stockholm infördes ungefär samtidigt en liknande 
funktion, evenemangspolis, med ett relationsbyggande 
och förtroendeskapande uppdrag. I övriga landet finns 
sedan tidigare supporterpolis, som kombinerar en 
relationsbyggande och lagförande funktion (mer om 
rollerna i 3.16-3.17).

Grovt uttryckt är arrangören ansvarig för ordningen inne 
på och närmast utanför arenorna, medan Polisen ansvarar 
för det offentliga rummet bortom arenaområdet (se 2.7). 
I praktiken samverkar dock fotbollen och Polisen kring 
ansvaret över dessa gränser. I samband särskilt med att 
större supporterföljen reser till bortamatcher, ställs höga 
krav på förberedelser och informationsinsamling både för 
att underlätta besöket för de tillresande supportrarna och 
för att garantera trygghet och säkerhet för de delar av 
värdstaden som berörs – allmänhet, näringsliv etc. I detta 
arbete lägger klubbarnas SLO:er ofta hela arbetsdagar på 
olika förberedelser och de finns ute i stadsmiljön under 
större delen av matchdagen. Detta ökar tryggheten 
för allmänheten och underlättar Polisens arbete. På 
samma sätt finns polis inne i arenarummet som stöd till 
arrangören, exempelvis genom arenabefäl och supporter- 
och / eller evenemangspolis. Därtill brukar Polisen vid 
stormatcher ha en beredskap att sätta in personal för att 
förstärka arrangörens förmåga att hantera större
ordningsstörningar, om behov skulle uppstå.
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3.11 Överenskommelse om match

I god tid inför match – i regel någon vecka i förväg – 
ska ”Överenskommelse om match” fyllas i av spelande 
klubbar. Detta är ett webbaserat dokument genom vilket 
man på ett rutinmässigt sätt samlar, systematiserar 
och delar information om matchevenemanget. 
Informationen gäller både hemma- och bortaklubb och 
både evenemangsorganisation och förväntningar kring 
publiknärvaro i såväl stadsmiljö som på arenan. 

SvFF:s delegater samt funktionärer inom de båda 
spelande klubbarna har tillgång till dokumentet. Det 
används som en röd tråd genom hela arbetet före, under 
och efter evenemanget (se 3.11-3.12 samt 3.6).

Kommentar: Överenskommelse om match ligger på SvFF:s 
interna webbplattform Fogis (Fotbollens gemensamma 
informationssystem), vilken polis och supportrar inte 
har tillgång till. Relevant information förmedlas dock 
löpande till berörda aktörer via de olika funktionerna inom 
klubbarna och omvänt; relevant information från Polisen 
eller supportermiljön förs in i Överenskommelse om 
match på samma sätt.

3.12 Planeringsmöte

Vid en så kallad klass 3-match, dvs ett evenemang som 
väntas innebära mer utmaningar än vanligt, hålls ett 
förberedande möte över telefon. Detta sker vanligen en 
dryg vecka före match. Syftet är att stämma av lägesbilder 
och förväntningar som förmedlats via Överenskommelse 
om match (se 3.11) mellan alla inbladade aktörer, samt 
vid behov göra nödvändiga uppdateringar. Dokumentet 
brukar användas som agenda på mötet; det gås igenom 
kronologiskt.

Planeringsmötet leds formellt av SvFF-delegater – vid 
klass 3-matcher finns både match- och säkerhetsdelegat – 
men den praktiska mötesledningen brukar överlämnas till 
hemmalagets evenemangs- eller säkerhetschef. Närvarar 
gör i regel personal från spelande klubbar (tex säkerhets 
och evenemangsansvariga, SLO, ordningsvaktsansvarig,
publikvärdsansvarig), polis från klubbarnas hemorter, 
aktörer från arena, ibland från Räddningstjänst och andra 
inblandade intressenter.
 

Kommentar: Klassificeringen av matcher är tregradig – 
klass 1, 2 och 3 – och fastställs i STB 3 kap 10 §. En klass 
3-match innebär att man förväntar sig en särskilt stor 
publik, alternativt anser att det finns en förhöjd risk för 
störningar. Planeringsmötet över telefon hålls enbart vid 
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klass 3-matcher, vid klass 1 eller 2 förbereder man via 
Överenskommelse om match (3.11) samt vanliga förmöten 
under matchdag (3.13).

Notera att förberedelserna för evenemangen inte enbart 
handlar om att säkra en positiv och trygg atmosfär runt 
själva arenan; mycket energi läggs från både klubb och 
polis på den offentliga miljön i stadskärnorna (se tex 
SLO:ernas arbete, 3.10 och 3.16).

3.13 För- och eftermöten

Inför samtliga allsvenska matcher, vanligen tre timmar 
före avspark, hålls ett förmöte, där förutsättningarna för 
evenemanget gås igenom med alla berörda parter en sista 
gång. Liksom vid ett ev Planeringsmöte (3.12) samlas 
alla berörda funktioner under ledning av SvFF:s-delegat. 
Mötet följer strukturen i Överenskommelse om match 
(3.11). En sista avstämning görs kring förväntat publikantal, 
organisation kring insläpp och så vidare.

Efter arenatömning hålls ett eftermöte, där en utvärdering 
görs av hur evenemanget genomförts och om parterna 
levt upp till respektive förväntningar. Strukturen 
på mötet liknar förmötets. Om avvikelser mot krav 
eller förväntningar skett, görs noteringar om detta av 
delegaterna, som för in dessa i sina evenemangsrapporter. 
Rapporternas innehåll kan senare bli föremål för vidare 
granskning (se 3.6).

Kommentar: Sammansättningen på eftermötena kan 
ibland skilja sig från förmötena, då de ska hållas så snart 
som möjligt efter arenatömning. Detta gör att vissa 
funktioner, exempelvis SLO eller ordningsvaktsansvariga, 
ibland inte hunnit avsluta sitt arbete kring arenan. I de 
fallen prioriteras evenemangsarbetet. Vissa funktioner, 
exempelvis evenemangs- / säkerhetschef från klubb eller 
arenabefäl från polis, inväntas alltid.

3.14 Arrangörens evenemangs- och säkerhetsledning

Hemmalaget har som arrangör det rättsliga ansvaret för 
säkerheten under matchevenemanget. Normalt finns 
en evenemangsansvarig med ansvar för service och 
kommersiell organisation samt en säkerhetsansvarig 
med ansvar för säkerhetsorganisationen, det vill säga för 
ledning av publikvärdar, ordningsvakter, brandskydd etc. 
Ibland är rollerna förenade på samma individ.

Kommentar: De två rollerna – om de inte innehas 
av samma person – är båda avgörande för att 
evenemanget ska flyta. Som exempel är förmågan att 
snabbt lösa inpassering på arenan en känslig del av 
evenemanglogistiken, då ibland tiotusentals åskådare ska 
in under en begränsad tid. Detta måste ske snabbt och 
lätt, både av service- och säkerhetsskäl.
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Det betyder att exempelvis informationspunkter utanför 
arenan (för att hjälpa åskådare att hitta rätt) måste 
finnas, biljettförsäljning och biljettkontroll (manuell eller 
teknisk) måste fungera – delar som ofta kontrolleras av 
evenemangsansvarig. Parallellt med detta ska eventuella 
staketeringar, logistikflöden, visitationszoner och 
visitation fungera – både snabbt och säkert, något som 
ibland kan leda till intressekonflikt då den inte får ta 
för lång tid, men samtidig måste den få ta tillräckligt 
mycket tid för att kunna genomföras ordentligt. När långa 
köbildningar uppstår är det inte alltid självklart om det tex 
beror på biljettavläsning eller visitationstempo. En effektiv 
kommunikation mellan ansvarsrollerna och den operativa 
personalen är därför nödvändig.

Vem som formellt tar det juridiska ansvaret för 
säkerheten, genom att för föreningens räkning 
underteckna Tillstånd för match (se 2.4), har under våren 
2019 blivit särskilt viktigt, då Polisen som en del av sin 
tillämpning av villkorsskrivningen hållit undertecknaren 
personligen ansvarig om ordningsstörning förekommit.

3.15 Ledningssamverkan under match

Samverkan kring säkerheten mellan arrangör och 
Polisen under match sker främst i arenans ledningshytt. 
Utgångspunkten är att föreningens egen organisation 
ska kunna lösa de uppgifter man kan förvänta sig uppstår 

under evenemanget. I ledningshytten finns dock – vid 
allsvenska matcher och ofta även vid matcher i Superettan 
– även ett arenabefäl från Polisen, med ledningsansvar för 
Polisens eventuella insatser inne på arenan. Normalt sker 
all insatsledning i ett löpande samtal mellan säkerhetschef 
och Polisens arenabefäl, där strävan är att nå samsyn 
vid beslutsfattande. I ledningshytten finns bland annat 
tillgång till arenans kameraövervakningssystem, om 
sådant är installerat på arenan (ett krav i Allsvenskan men 
inte Superettan). Detta ger ansvariga god överblick och 
möjlighet att få samma lägesbild av pågående evenemang.

Kommentar: Som extra ledningsresurs kan Polisens 
arenabefäl – vid vissa större matcher då många 
bortasupportrar väntas vara på plats – ha stöd av 
ytterligare polisbefäl kring arenan. Dessa kan exempelvis 
ha ansvar för operativ ledning av Polisens insats 
vid bortaentrén, samt informationsförmedling till 
ledningshytten.

Övertagande av ansvar

Polismyndigheten kan överta det yttersta ansvaret för 
evenemangets säkerhetsledning, om ansvarig anser att 
villkoren för tillståndsgivningen inte följs eller att särskilda 
säkerhetsskäl föreligger.
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Kommentar: I särskilda fall kan Polismyndigheten häva 
tillståndet och upplösa den offentliga tillställningen, dvs 
matchen. Beslutet fattas av polischef i beredskap eller 
kommenderingschef. Matchen ska då avbrytas och arenan 
tömmas (rätten för Polisen att utrymma delar av arenan, 
exempelvis enskilda läktare, är under utredning, men 
anses inte finnas i dagsläget). Ett exempel skulle kunna 
vara då en särskilt allvarlig pyroteknikincident skett och 
oenighet uppstår om huruvida det föreligger risk för 
upprepning under samma evenemang.

Det ska sägas att även arrangör och representanter för 
SvFF kan avbryta matcher, vilket oftast varit fallet då 
matcher faktiskt avbrutits.

3.16 Fotbollens personalkategorier

Vid matchevenemang är arrangören ansvarig för ordning 
och säkerhet samt för att bära kostnaderna för detta, 
inne på och närmast kring arenan (se mer i 2.7 och 
3.10). I evenemangsorganisationen måste det därmed 
finnas personal som klarar att leverera både service och 
säkerhet. Även SvFF har en eller ett par delegater på plats. 
Några av de centrala rollerna är:

Matchdelegat (SvFF): representerar SvFF vid 
alla matcher i Allsvenskan och Superettan. 
Stöttar samverkan mellan spelande klubbar i 
förberedelsearbete och på eftermöte, samt följer 

upp att arrangör lever upp till fotbollens regelverk. 
Återrapporterar till ansvarig på SvFF efter match (se 
även 3.6 och 3.11-3.13).

Säkerhetsdelegat (SvFF): vid ”klass 3-match” har 
matchdelegat sällskap av en säkerhetsdelegat vid 
matchevenemanget, för att särskilt bevaka att 
säkerhetsaspekterna i regelverken följs (se även 3.6 och 
3.12).

Evenemangsansvarig: Ansvarar för och leder 
arrangörens serviceorganisation, ofta tex informatörer, 
biljettförsäljare och -kontrollanter, personal kring 
särskilda läktarkoncept, personal som tar hand om 
maskotarna etc (se även 3.14).

Säkerhetsansvarig: Ansvarig för och leder 
säkerhetsorganisationen, exempelvis publikvärdar / 
visitationspersonal, ordningsvakter, brandskydd och 
sjukvårdare (se även 3.14).

Supporter Liaison Officer (SLO): En 
samordningsfunktion som arbetar för att vårda 
relationer och förtroende mellan klubb, supportrar 
och polis, maximera service samt uppmuntra positiv 
supporterkultur och eget ansvarstagande. SLO:n 
förmedlar även information mellan supportermiljön och 
övriga funktioner inom föreningen eller Polisen, för att 
underlätta planering och förberedelser. SLO:n arbetar 
både i det offentliga rummet i stadskärnorna och på 
arenan (se även 3.10).
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Publikvärdar: Används för olika service- och 
säkerhetsuppgifter, tex information, visitation, enklare 
ordningshållning. De har även uppdrag vid en eventuell 
utrymning av arenan.

Ordningsvakter: Ansvarar för ordningsinsatser samt 
stöd till exempelvis personalen vid spärrar och 
visitation. Regler för ordningsvakter anges i Lag 
(1980:578) om ordningsvakter.

Sjukvårdare: Ska kunna hantera sjukdomsfall och 
skador i samband med eventuella olyckor eller 
ordningsincidenter.

Brandskydd: Ska kunna hantera mindre brandincidenter 
samt genomföra en första insats i händelse av större 
brand.

Biljettförsäljare: Del av serviceorganisationen; kan vara 
utsatt vid stor publiktillströmning och tidsbrist.

Kioskpersonal: Del av serviceorganisationen men 
ofta anställd / inhyrd av annan aktör än föreningen, 
beroende på hur försäljningsrättigheterna fungerar på 
arenan.

Kommentar: Rollerna som evenemangs- och 
säkerhetsansvarig är ibland förenade på samma person.

Ordningsvakter kan ”tas över” av Polisen och – så 
länge det inte äventyrar säkerheten på evenemanget – 
arbetsledas till en insats utanför arenaområdet om sådan 
behövs (se 2.7).

Vid sidan av ovan nämnda sjukvårdare och brandskydd, 
meddelas även Räddningstjänsten om att det hålls en 
offentlig tillställning med mycket folk.

3.17 Polisens personalkategorier

Polisens kommenderingar runt matchdag kan 
organiseras på olika sätt, något som påverkar vilka 
resurser som finns på plats. Mindre matcher kan 
hanteras i ett lokalpolisområde (LPO, exempelvis 
”Centrum” i Göteborg, där Gamla Ullevi ligger), inom 
ramen för normal organisation. Större matcher kan 
hanteras i ett större polisområde (PO, exempelvis 
Storgöteborg), där extra resurser kan tillföras den lokala 
organisationen. Är evenemanget riktigt stort kan det 
klassas som ”särskild händelse” och organisationen 
förstärkas från hela regionen eller via Polisens Nationella 
förstärkningsorganisation. Några centrala roller är:

Kommenderingschef (KC): Ansvarig för att planera och 
resurssätta en kommendering, inom ramen för ett så 
kallat Beslut i stort (BIS) . KC är ofta inte i tjänst under 
själva matchen.

Polisinsatschef (PIC): Högsta operativa chef under 
kommenderingen, med ansvar för ledning av Polisens 
arbete med anknytning till evenemanget.
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Arenabefäl: Polisens ansvarige inne på arenan; följer 
utvecklingen, kontrollerar att arrangören tar det 
ansvar som åligger föreningen, stöttar föreningens 
säkerhetsledning, kan ta beslut om att sätta in 
polispersonal inne på arenan om sådan behövs (se 
3.15).

Deltapolis: Ordningspolis som kan sättas in i händelse 
av ordningsstörning. Ofta i utgångsläget grupperad vid 
”hotspots”, eller utom synhåll för de folksamlingar de 
eventuellt ska arbeta kring, som en del av det graderade 
polisarbetet (se 3.7).

Delta 80-polis: Kallades förr ”eventpolis” (se 
kommentaren nedan). Arbetar ofta närmast aktuell 
folksamling, i första hand med dialogbaserade metoder 
och som en del av SPT-konceptet (se 3.7). ”Delta 80” är 
en tjänstebetäckning inom Polisen med olika slutsiffror 
i olika regioner; Delta 81 (Region Stockholm), Delta 83 
(Region Väst) och Delta 85 (Region Syd).

Supporterpolis: Polisenhet bestående av ett 
fåtal poliser, som arbetar särskilt med den lokala 
supportermiljön. De ska genom god miljöförståelse 
och personkännedom kunna verka för lagföring, mot 
nyrekrytering till riskmiljöer och liknande. De har 
traditionellt ett dubbelt uppdrag, dels att bygga och 
vårda relationer med supporteraktörerna och dels vara 
en resurs vid identifiering och lagföring. I Stockholm 
delar enheten uppdraget med evenemangspolis.

Evenemangspolis: I Stockholm ytterligare en liten enhet 
som är specialiserad på supporterkulturen. Enheten har 
funnits sedan 2012, dock på prov – beslut är ännu inte 
fattat om att den ska bli permanent. Evenemangpolis 
har i Stockholm övertagit ansvaret för att bygga 
långsiktigt förtroende och goda relationer med 
supporteraktörerna, då man upplevde att det var svårt 
för supporterpolis att både göra det och vara en aktiv 
resurs i det lagförande arbetet. På fältet tillför de för 
Polisen en breddad taktisk resurs, genom att de i heta 
lägen (ofta tillsammans med klubbarnas SLO:er, se 3.16) 
har en större möjlighet än annan personal att agera de-
eskalerande och uppmana till självsanering, för att på så 
sätt avvärja en hotande konfliktsituation.

Hundförare: Polisens hundförare är en del av SPT-
resurserna (se 3.7) och används ibland vid större 
matcher.

Rytteri: Polisens rytteri är en del av SPT-resurserna (se 
3.7) och används ibland vid större matcher. De kan ha 
en dialogförstärkande, avgränsande eller avskräckande 
funktion, samt vid behov användas för att skingra 
folksamlingar.

Civila gripare: Går ofta under namnet ”Romeopolis”, som 
är myndighetens tjänstebeteckning. Arbetar i mindre 
grupper och civila kläder. De används för att kunna göra 
taktiska, snabba gripanden utan att väcka för mycket 
uppmärksamhet.
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Kommentar: Vid sidan av arenabefäl, men underställda 
insatschef, kan även andra polisbefäl med särskilda 
ansvar finnas. Exempel är befäl som leder insats utanför 
bortasektion (se 3.15), särskilt befäl för Delta 80-poliser 
eller liknande.

I större kommenderingar kan ytterligare typer av tjänster 
finnas, tex filmgrupper med ansvar för att dokumentera 
händelseförlopp och eventuellt bevisläge, samt särskilda 
utredare. Även andra delar av rättsapparaten kan vara 
närvarande, tex jouråklagare, för att snabbt kunna utfärda 
tillträdesförbud (se 2.5).

Delta 80-polis kallades förr ”eventpolis”, en benämning 
som nu övergivits eftersom den av omgivningen ofta 
sammanblandades med andra polisfunktioner.

Supporterpolis och evenemangspolis är i Stockholm 
två specialiserade funktioner, som delar det uppdrag 
supporterpolis traditionellt haft i Sverige. I båda fall 
arbetar de med uppdraget även mellan matchdagarna, 
i för- och efterarbete. Tanken med delningen av 
det traditionella supporterpolisuppdraget, är att 
det kan vara svårt att både delta vid identifiering av 
individer som lagförs eller som vittnen vid rättegång 
och vårda förtroende och långsiktiga relationer 
med de mera radikala delarna av supportermiljön. 
Införandet av evenemangspolis var därmed ett sätt 
att öka specialiseringen. Evenemangspolis motsvarar 
den roll dialogpolis har i förhållande till den politiska 
demonstrationsmiljön.

Evenemangspolis och Delta 80-polis är i Stockholm 
två centrala delar av SPT:s dialogbaserade arbete. 
Evenemangspoliser bygger och underhåller långsiktiga 
relationer; Delta 80-poliserna är fler och därmed de 
som i första hand möter de bredare publiklagren med 
dialogbaserade metoder – de konfliktreducerande 
principerna – under matchdagskommendering (se mer i 
3.7).

3.18 Lokalt supporterarbete

Den inramning som finns runt svensk elitfotboll 
manifesteras genom närvaro på läktarna – både på 
hemma- och bortaplan – och uttrycks vokalt genom 
sånger och talkörer, samt visuellt genom tifon, banderoller, 
flaggor, halsdukshav, rörelsekoreografier och liknande. Att 
det är så är ett resultat av ett medvetet arbete och en hög 
grad av organisering inom supportersubkulturen. I takt 
med att arbetet över tid blivit allt mera avancerat, har det 
krävts mer och mer samverkan mellan supportermiljön 
och klubbarna, ibland även med polis.

Närvaron på läktarna stöds från supporterhåll ofta genom 
olika typer av informationsspridning och marknadsföring, 
på sociala medier och via exempelvis affischering i 
lokalsamhället. Det stöds även av organisering av 
bortaresor när supportrarnas lag har bortamatch. Såväl 
officiella supporterklubbar som mera informella nätverk 
brukar ligga bakom arbetet. Ofta samordnas den här 
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typen av arbete – i synnerhet bortaresandet – med 
klubbarna i arbetsgrupper eller via klubbarnas SLO:er (se 
3.10 och 3.16), för att maximera effekten.

Det vokala stödet – sången – brukar ledas av en eller 
flera så kallade capos (klackledare). Det är vanligt att 
megafoner, PA-system eller trummor används för att 
hjälpa publiken att höra sångval och takt. Ofta har 
klubb eller arenaägare i samverkan med supportrarna 
dessutom byggt särskilda capoplatser på hemma- och 
bortaklackläktarna, för att underlätta ledningen av det 
vokala stödet på de sjungande sektionerna. Då material
ska forslas in och ut på arenan, förvaras i förråd eller 
monteras, kräves samverkan mellan parterna.

Beträffande det visuella stödet brukar så kallade tifon 
få störst uppmärksamhet. Dessa kan ta sig formen av 
enorma flaggor som täcker en hel läktarsektion, så kallade 
”overhead-” eller ”OH-flaggor”. De kan uttryckas som 
pappers- eller flaggkoreografier som bildar mönster, 
eller som ”kaostifon” då publiken använder exempelvis 
konfetti eller ”creperullar” som kastas upp i luften. Ofta 
sker det här i en blandning. Arbetet kräver mycket 
förberedelser – ibland tusentals timmar av målning, 
arbete med att sy flaggor av olika slag och så vidare. Det 
kräver även insamling av ekonomiska medel, lokaler, 
hög grad av organisering, transport till och montering på 
arenorna och så vidare. Arbetet med tifon brukar ske inom 
tifogrupper, ofta med nära koppling till ultraskulturen, 
som är en särskild subströmning inom den bredare 
supporterkulturen.

Kommentar: Den arenaatmosfär och inramning som 
publiken skapar runt match – både vokalt och visuellt – 
är en erkänt viktig del av fotbollsupplevelsen inom den 
svenska elitfotbollen och den uppmärksammas med jämna 
mellanrum internationellt. Att värna om den är en del av 
SEF:s och flera SEF-klubbars evenemangsstrategi, eftersom 
marknadsundersökningar ofta visat att arenapublik anger 
”arenaatmosfär”, ”stämning” och liknande som det stora 
skälet att gå till arenan för match, snarare än att se matchen 
på TV.

Supporterkulturen kan ses som en sammanhållen subkultur 
med gemensamma nämnare, men det innebär inte att den 
är homogen. Tvärtom, inom en större grupp supportrar finns 
en uppsjö av underströmningar och olika sätt att se på eller 
leva supporterskapet. Inom akademisk teori kan man förstå 
detta som olika sociala identiteter, med olika uppsättningar 
normer, värden och syn på legitima beteenden.

Vid sidan av de positiva värden som fotbollen försöker 
uppmuntra och förstärka, finns även problematiska inslag 
som kan resultera i uttryck för supporterskapet som inte 
stöds av klubbarna. En både olaglig och mycket
kontroversiell del av det visuella stödet – som också brukar 
förknippas med ultraskulturen – är pyrotekniken, det 
vill säga användande av pyrotekniska pjäser på läktarna. 
Andra kontroversiella inslag är den maskering som ofta 
förekommer i samband med pyroteknik, samt provocerande 
språkbruk eller kollektiva, aggressiva beteenden från 
grupper av supportrar. I extrema fall förekommer 
våldsamheter, något som ofta främst kopplas till den så 
kallade firmakulturen. Denna är en annan subströmning, där 
våld ses som en legitim del av supporterskapet.
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I detta register listas viktiga begrepp som förekommer 
inom fotbollen och debatten runt den, tillsammans med 
hänvisningar till de ställen i bilagan där ämnet behandlas. 
Primära hänvisningar utan parentes, omnämnanden inom 
parentes.

Allmän sammankomst: 2.1

Analysgrupp (SvFF:s och SEF:s): 3.5

”Ansvarsåterföring” / ”Ansvarsöverföring”: 2.7 (2.4)

”Användning av tvångsmedel”: 2.8 (2.2)

Arbete med folksamling, AMF: 3.7 (3.10)

Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML: 2.6

Arenabefäl: 3.17 (3.9-3.10, 3.13, 3.15)

”Arenaområde”: 2.7 (2.2, 3.10, 3.16)

Arrangemangsavstängning: 2.3

”Arrangörsrätt”: 2.3 (2.5, 3.10)

”Avstängning”, se Arrangörsavstängning och 
Tillträdesförbud.

Behovsprincipen: 2.8 (2.2, 2.6)

Beslut i stort (BIS): 3.17

Beträdande av spelplan (olovligt): 2.3

Biljettförsäljare: 3.16

Brandskydd: 3.16 (3.14)

Capo: 3.18

Civila gripare (Polisens, ofta kallade Romeopolis): 3.17

Deltapolis: 3.17

Delta 80-polis (kallas ibland eventpolis): 3.17

Disciplinnämnden: 3.6

Disciplinutskott (SEF:s): 3.6

Eftermöte: 3.13

”EFM”, se Elitfotbollsmanualen.

”Elitlicensen” (Reglemente för): 2.11

Elitfotboll Dam (EFD): 3.3

Elitfotbollsmanualen (EFM): 2.11

Enheten för förvaltningsrätt (EFR): 1.1 (3.2, 3.9)

”Europakonventionen om mänskliga rättigheter”: 2.1

3 BEGREPPSREGISTER
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Evenemangsansvarig: 3.14, 3.16 (3.12)

Evenemangspolis: 3.17 (3.10)

”Eventpolis”, se Delta 80-polis.

Firmakultur: 3.18

Fogis: 3.11

”Fotbollen” (definition då vi talar om de primära 
aktörerna): 1.1 (1.2)

Förmöte: 3.13 (3.12)

Graderat polisarbete: 3.7 (3.17)

”Huliganlagen”: 2.5 (2.3)

Hundförare: 3.17

Klass 3-match: 3.6, 3.12

Idrottsrådet: 3.2

”Inkastande av föremål” (olovligt): 2.3

”Inriktningsbeslut 2019-05-27”: 2.4

”Interimistiskt tillträdesförbud”: 2.5

Kommenderingschef: 3.17

Konfliktreducerande principer (KRP): 3.7

Kioskpersonal: 3.16

”KRP”, se Konfliktreducerande principer.

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade 
personer (LOB): 2.2

Lag (1980:578) om ordningsvakter: 2.7, 3.16

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsevenemang, se Tillträdesförbud.

Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling 
av uppgifter om tillträdesförbud: 2.5

”Ledningshytt”: 3.15

”LOB”, se ”Lag 1976:511) om omhändertagande av 
berusade personer.

Lokalpolisområde: 1.1, 3.17

”Lokalsamhället”, 1.1 (2.7)

Maskering: 2.3

Matchdelegat: 3.6, 3.16 (3.3, 3.12)

Medlemsdemokrati: 1.1 (3.8, 3.10)
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Mobila konceptet: 3.7

Mål (gemensamma): 1.3 (1.1, 2.9, 3.1)

”Nationella strategin”: 2.9, 3.1 (1.3, 3.3)

Nationell förstärkningsorganisation: 3.17

”Nationella överenskommelsen”: 2.9, 3.1 (1.3)

NOA, Nationella Operativa Avdelningen: 1.1

Oaktsamhetsansvar: 2.11

Offentliga tillställning: 2.3, 2.4 (2.1, 3.9, 3.16)

Ordningslagen (1993:1617): 2.3 (2.4, 2.5)

Ordningsvakter: 3.16 (2.4, 2.7, 3.14)

”PL13” (”PL19”, ”PL24”), se Polislagen (1984:387).

Planeringsmöte: 3.12 (3.13)

PM 2016:21: 2.3

Polisen (definition då vi talar om de primära 
aktörerna): 1.1

Polisinsatschef (PIC): 3.17

Polislagen (1984:387): 2.2 (2.8)

”Polismyndighetens riktlinjer för villkorsskrivning”, se 
PM 2016:21.

Polisområde: 1.1 (3.7, 3:17)

”Primära aktörer”: 1.1

Proportionalitetsprincipen: 2.8 (2.2, 2.3)

Publikvärd: 3.16 (3.14)

Pyroteknik (olovlig): 2.3 (1.1, 2.4, 2.11, 3.15)

Regeringsformen: 2.1

Riksombud (RO): 3.6

Romeopolis, se civila gripare.

Rytteri (Polisens): 3.17

Rättsavdelningen (RA, Polisens): 3.9 (1.1, 2.4, 3.10)

”Samverkan”: 1.3, 3.1, 3.10, 3.15 (2.9, 3.7, 3.16)

Sjukvårdare: 3.16

SLO, se Supporter Liaison Officer.

SPT, se Särskild Polistaktik.

Strikt ansvar: 2.11
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Supporter Liaison Officer (SLO): 3.16 (2.7, 3.4, 3.10, 
3.12, 3.13, 3.17)

Supporterpolis: 3.17 (3.10)

Supporterarbete: 3.18

”Supportrarna” (definition då vi talar om de primära 
aktörerna): 1.1

Svensk Elitfotboll (SEF): 1.1 (1.2, 1.3, 2.1, 2.9, 2.10, 
2.11, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5)

Svenska Fotbollförbundet (SvFF): 1.1 (1.3, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.9, 2.11, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.16)

Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU): 1.1 (1.3, 
2.10, 3.1, 3.8)

Säkerhetsansvarig: 3.14, 3.17 (2.4, 3.10)

Säkerhetsdelegat: 3.6, 3.16 (3.3, 3.12)

Säkerhetsgruppen: 3.3 (3.5)

Säkerhetskonferens (SvFF:s och SEF:s): 3.4

Särskilda Tävlingsbestämmelser (STB): 2.11 (3.12)

Särskild händelse: 3.7 (3.17)

Särskild Polistaktik (SPT): 3.7 (3.10, 3.17)

Tifo: 3.18

Tillträdesförbud: 2.5 (2.3, 3.17)

”Tillstånd för match”: 2.4 (2.7, 3.9, 3.14)

Tävlingsbestämmelser (TB): 2.11

Ultraskultur: 3.18

Villkorsstegen: 2.4

”Villkorsstrategi”: 2.4

”Villkorstrappan”: finns inte, se Åtgärdstrappan eller 
Villkorsstegen.

Villkor (villkorsskrivning): 2.4 (2.7, 3.2, 3.9, 3.14, 3.15)

Åtgärdstrappan: 2.4

Överenskommelse om match: 3.11 (3.6, 3.12, 3.13)

Övertagande av ansvar: 3.15
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