Arbetet runt svenska

ELITFOTBOLLSEVENEMANG
En systemöversikt 2020

ENABLE SVERIGE
Anders Almgren
Filip Lundberg Verendel
Jonas Havelund

INNEHÅLL
Detta dokument finns för gratis
nedladdning på
www.enable-sverige.org

KONTAKT
Anders Almgren
Verksamhetsansvarig
anders.almgren@enable-sverige.org
+46 (0) 70-757 68 99
Web: www.enable-sverige.org
Twitter: @EnableSverige

1 - Introduktion

... 08

2 - Om dokumentet

... 10

3 - En systemöversikt
a. Aktörer, mål, metod
b. Regler och riktlinjer
c. Praktiska arbetsformer

... 14
... 16
... 17
... 17

En systemöversikt 2020

FÖRORD

Detta översiktsdokument är, tillsammans med
tillhörande bilaga, avsedd att förklara det system av
aktörer, regelverk och praxis som omger arbetet med
svenska elitfotbollsevenemang. Hur arbetar man runt
matcher i Allsvenskan och Superettan - och varför?
Systemet är dock komplext och det är mycket
man skulle kunna nämna i dokumentet. För
överblickbarhetens skull har vi därför gjort en
rad avgränsningar. Vi ber läsaren minnas att
framställningen är en förenkling av verkligheten.
Det är vidare mycket svårt att beskriva helheten runt
svensk fotboll strukturerat och överskådligt. Det kan
finnas olika uppfattningar om vad som är korrekt eller
mest väsentligt. Förändringar av organisation och
regler sker dessutom löpande. Även om vi tagit hjälp
av flera erfarna praktiker inom och runt svensk
fotboll, är det närmast omöjligt att göra en sådan här
översikt på ett sätt som samtliga parter anser är helt
korrekt.
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Allt detta gör att dokumentet kommer behöva
förbättras och utvecklas kontinuerligt. Det ska
därför ses som levande och vi välkomnar alltid
alla konstruktiva synpunkter. Om vi upplever
att dokumentet uppskattas och används av
intressenterna runt fotbollen, räknar vi med att göra
en årlig uppdatering av det.
Har du synpunkter eller förslag på ändringar så är
du varmt välkommen att höra av dig till
anders.almgren@enable-sverige.org.

Vi är tacksamma
för all feedback.
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INTRODUKTION

Arbetet med svenska elitfotbollsevenemang
är komplext. En mängd intressenter arbetar
dagligen på nationell, regional och lokal nivå.
Därtill är den sociala och ekonomiska miljön
runt fotbollen tätt sammanvävd med omgivande
lokalsamhälle. Förståelse för helheten kräver insikt
om aktörerna och deras perspektiv, aktuella lagar
och regler, organisationsstrukturer, arbetskoncept
och kunskapsområden. Systemet kan vara
svåröverskådligt till och med för erfarna praktiker.
Det är dock viktigt att ha en helhetsbild av systemet
då arbetet diskuteras, i annat fall kan åtgärder
lätt få oönskade effekter. Den övergripande
ambitionen med detta översiktsdokument, är att
det ska underlätta ett holistiskt perspektiv för alla
inblandade parter.

“Fotbollen berör för många svenskar
och för många delar av samhället för
att någon part ensam ska kunna
hantera arbetet.“

LÄGESBILDER OCH “DOLD FRIKTION”
Det holistiska perspektivet är dock inte enda skälet
till att ENABLE Sverige tagit fram denna översikt.
Det handlar även om att söka underlätta ett sakligt
samtal mellan aktörerna om förutsättningarna för
samverkan.
I det komplexa system som omger fotbollen, är inte
olika åsikter i sakfrågor den enda utmaningen. Ofta
ser de centrala aktörerna helt enkelt verkligheten
på olika sätt - ibland utan att ens vara medvetna
om det. Detta kan vara förödande för möjligheten
till en lösningsorienterad samverkan. Genom
att beskriva sammanhangen i text, kan parterna
medvetandegöras både om sin egen förförståelse
och om skillnader i respektive lägesbilder. De ges
därmed ett underlag för samtal om frågorna.
Över tid hoppas vi detta ska bidra till att minska
dold friktion i arbetet och därmed öka förmågan till
samverkan.

Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang,
Bilagan, pkt 1.2
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KORT OM DOKUMENTET

SYFTE
Syftet med dokumentet är att öka medvetenhet och
kunskap om det system som omger arbetet med
svenska elitfotbollsevenemang.

samverkan mellan aktörerna, då detta är en
avgörande framgångsfaktor för en långsiktigt
positiv utveckling mot välkomnande och trygga
fotbollsmiljöer.

MÅLGRUPP & FUNKTION
Praktikerna – de som arbetar runt fotbollen – ska
förhoppningsvis kunna använda det som utbildningsoch informationsmaterial, samt som stöd i samverkan
och systemutveckling.

Utöver denna introduktion finns en fördjupande
bilaga. Varje numrerad punkt i huvuddokumentet
motsvaras av en punkt med samma numrering
i bilagan. Där finns en utvecklande faktatext,
samt en kommentar som sätter aktuellt
ämne i ett sammanhang. Sist i bilagan finns
ett begreppsregister med hänvisningar, som
underlättar sökning.

Media & politik ska kunna få hjälp att förstå arbetet
och därmed ha en större kunskapsbas vid deltagande
i debatten om fotbollen.
Allmänhet ska kunna söka ökad kunskap, vilket
förhoppningsvis kan besvara vanliga frågor om
arbetet samt öka förståelse och trygghet.
OM ÖVERSIKTEN
För överblickbarhetens skull har vi beskrivit
systemet i tre nivåer: en första som bland annat
ringar in aktörerna, en andra som beskriver rättsliga
förutsättningar och en tredje som fokuserar på
det praktiska arbetet. Särskild vikt har lagts på
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NÅGRA VANLIGA FRÅGOR RUNT
SVENSK FOTBOLL
Är då systemet så komplext? Behövs verkligen ett
översiktsdokument? För att illustrera detta, ska vi
använda några vanliga frågor kring svensk fotboll,
samt hänvisa till vart i modellen svaren finns.
“Varför går de inte bara in på läktaren, hämtar
bengalbrännarna och stänger av dem på livstid?”
Beslutsfattare om ordningsinsats på arenan finns
i punkterna 3.14-3.15. Principer vid beslut om
användning av tvångsmedel, 2.2 och 2.8. Rättsläge,
inklusive avstängningar enligt lag och fotbollens
regelverk, 2.3 och 2.11.
“Varför ska Polisen, på skattebetalarnas bekostnad,
lägga resurser på arbete runt fotbollsmatcher?”
Om Polisens uppdrag, 1.1-1.2 och 2.2. En
fotbollsmatchs legala status, 2.3. Krav på
arrangören, 2.4. Fotbollens egna krav, 2.11 och 3.6.
Ansvarsfördelning arrangör - polis, 2.7. Fotbollens
arbete och samverkan över ansvarsgränserna, 3.1,
3.4-3.5, 3.10-3.13, 3.15.
Frågorna kan tyckas enkla - men svaren är ofta
mer komplexa än man tror.
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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
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1 . Aktörer, mål, metod

2 . Regler och riktlinjer

• Primära aktörer: fotbollen, supportrarna, Polisen,
lokalsamhället
• Samverkan: partsöverskridande samarbete är en
avgörande framgångsfaktor
• Gemensamma mål: välkomnande, säkra, trygga
och stämningsfulla fotbollsevenemang

• Lagrum: bla Polislagen, Ordningslagen, (”Tillstånd
för match”, Åtgärdstrappan och Villkorsstegen)
• Praxis: ansvarsfördelning kring match, behovs- och
proportionalitetsprinciperna
• Styrdokument: bla samverkansavtal och Särskilda
Tävlingsbestämmelser

1.1 Primära aktörer runt svensk fotboll är Svenska
Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF),
de svenska elitfotbollsföreningarna, den nationella
supporterorganisationen SFSU samt Polisen. Lokalt
tillkommer ytterligare aktörer, exempelvis arenaägare.

Lagrum

1.2 Samverkan, ett gemensamt ansvarstagande
mellan de primära aktörerna för att tillsammans nå
målen, är en avgörande framgångsfaktor för en hållbar
och långsiktig positiv utveckling.
1.3 Gemensamma mål för de primära aktörerna
är att evenemangen ska vara välkomnande, säkra,
trygga och stämningsfulla för alla.
Fördjupning finns i bilagan, kapitel 1.
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2.1 Regeringsformen (1974:152) och
Europakonventionen om mänskliga rättigheter
anger grundläggande rättigheter som yttrandefrihet,
mötesfrihet och rörelsefrihet.
2.2 Polislagen (1984:387) anger Polisens uppdrag samt
myndighetens befogenheter. Flera av dess paragrafer
förekommer ofta i det offentliga
samtalet runt fotbollen, tex 13 § (”PL13”) om
avvisande, avlägsnande och omhändertagande
av person eller 19 § (”PL19”) om kroppsvisitering.
2.3 Ordningslagen (1993:1617) reglerar i 2 kap bland
annat arrangörs ansvar och rättigheter vid
offentliga tillställningar, tex kravet att söka
tillstånd för match och rätten att utfärda
arrangemangsavstängning. I 5 kap (2009:101)
förbjuds användande av pyroteknik, beträdande av
spelplan, inkastande av föremål samt maskering.
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2.4 “Tillstånd för match” (bevis om tillstånd för offentlig
tillställning) söks inför match hos Polisens Rättsavdelning
(RA). I tillståndet kan villkor skrivas in enligt
Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning, PM
2016:21 - där Åtgärdstrappan och Villkorsstegen
återfinns - samt ett inriktningsbeslut daterat 2019-05-17.

“arenaområdet”, ungefär från entréernas öppnande
tills besökarna lämnat arenan. Polisen har, liksom i
andra sammanhang, ansvaret för ordningen i det
offentliga rummet utanför arenaområdet. Regional
variation förekommer dock, då så kallad
“ansvarsåterföring“ tillämpas i Stockholm.

2.5 Lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang
(2005:321) ger åklagare rätt att utfärda tillträdesförbud
bla från elitfotbollsevenemang.

2.8 Användning av tvångsmedel ska bland annat föregås
av en rimlighetsbedömning utifrån behovs- och
proportionalitetsprinciperna.

2.6 Arbetsmiljölagen (AML) reglerar arbetsgivares /
arrangörs ansvar för sin personals säkerhet.

Styrdokument

Praxis
2.7 Ansvarsfördelning mellan arrangerade förening och
polis i tid och rum är oftast bara löst definierad.
Arrangör ansvarar för arenans insida samt

2.9 Den nationella överenskommelsen är en principiell
ramöverenskommelse mellan Polisen och
Riksidrottsförbundet (RF) om samverkan och
gemensamma mål mellan polis och svensk idrott.
2.10 Samverkan SEF - SFSU är formaliserad i ett avtal
med målet att skapa Europas bästa samarbete
mellan ligaorganisation och supportermiljö.
2.11 Tävlingsbestämmelser (TB) och Särskilda
Tävlingsbestämmelser (STB), är elitfotbollens
främsta interna styrdokument och reglerar såväl
frågor om komfort och service som säkerhet. Vid
bestraffningsärenden mot förening tillämpas
oaktsamhetsansvar.
Fördjupning finns i bilagan, kapitel 2.
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3 . Praktiska arbetsformer

• Nationellt: bla Idrottsrådet, matchdelegater och
Riksombud, Särskild Polistaktik, SFSU:s arbete
• Regionalt: Polisens Rättsavdelning & villkorsskrivning
• Lokalt / kring match: tex Överenskommelse om match,
för- & eftermöte, evenemangs- och säkerhetsledning
under match, personalkategorier
Nationellt
3.1 Samverkan på nationell nivå mellan Polisen och
övriga aktörer förekommer, men är för närvarande
inte formaliserad. Fotbollen och supporterkulturen
samverkar mera strukturerat inom ramen för ett avtal
mellan SEF och SFSU.
3.2 Idrottsrådet samordnar Polisens arbete med idrott
och består av representanter för samtliga sju
polisregioner.
3.3 Säkerhetsgruppen samordnar SvFF:s och SEF:s
säkerhetsarbete. I gruppen finns bla
säkerhetsansvarig och matchdelegatansvarig
från SvFF, generalsekreterare och
säkerhetsansvarig från SEF samt någon
klubbrepresentant.
3.4 Fotbollens säkerhetskonferens hålls inför varje
säsong. Ansvariga från SvFF, SEF, säkerhetschefer
och SLO:er från klubbar i Allsvenskan och
Superettan, samt polisbefäl från nationell nivå och
regionerna deltar. Syftet är att uppdatera om och
diskutera kommande verksamhetsår.
20

3.5 SvFF:s / SEF:s Analysgrupp utreder särskilda
incidenter, med syfte att lära, sprida kunskap samt
stödja arrangören. Gruppen är sammansatt av
representanter från SvFF och SEF. Därtill bereds
Polisen plats.
3.6 Delegater, Riksombud & Disciplinnämnden
övervakar att fotbollens interna regelverk följs.
Match- och säkerhetsdelegater rapporterar om varje
evenemangs genomförande. SEF:s delegatansvarige
för dialog med arrangör och följer upp att ev brister
åtgärdas. Om ärendet är grovt eller återkommande,
kan det bli föremål för anmälan till SvFF:s Riksombud,
Disciplinnämnd och bestraffning.
3.7 Särskild Polistaktik (SPT) är ett nationellt tillämpat
taktiskt koncept för Polisens arbete runt folksamlingar,
tex i samband med fotbollskommenderingar. Det
balanserar dialogbaserade och repressiva metoder.
3.8 SFSU:s arbete bedrivs ideellt och i föreningsform,
där olika supporterorganisationer är medlemmar.
SFSU har inga beslutsmandat över
medlemsorganisationerna, men kan driva nationella
samtal, inhämta och sprida information samt
samordna gemensamma insatser. Arbetet baseras
främst på webbaserade kontakter samt minst två
nationella möten årligen, till vilka alla
medlemsföreningar bjuds in. De är samtalspartners
med såväl fotbollen som Polisen.

21

En systemöversikt 2020

Regionalt
3.9 Rättsavdelningen (RA) ansvarar för rättslig styrning
och juridiskt stöd inom Polisen. Ordningslagen ger
RA möjlighet att, då de utfärdar Tillstånd för match,
skriva in villkor som arrangören måste uppfylla.

3.11 Överenskommelse om match är ett webbaserat
dokument som används i förberedelser,
samordning och efterarbete kring evenemangen.
Här samlas all relevant information för att kunna
förmedlas till berörda aktörer.
3.12 Planeringsmöte hålls om det enligt vissa kriterier
bedömts att behov finns. Mötet är förberedande och
hålls i regel över telefon, vanligen en dryg vecka
före match.

Lokalt / kring match
3.10 Samverkan på lokal nivå sker löpande mellan alla
parter, ofta hanterade av specialfunktioner inom
respektive organisation. Arbetet rör såväl specifika
sakfrågor som långsiktigt relationsbyggande.
Samverkan i anslutning till match sker över de
formella ansvarsgränserna mellan klubb och polis;
klubbarna stödjer arbetet i offentliga ytor i
stadskärnorna och Polisen stödjer arbetet inne på
arenorna. Samverkan är utvecklad över tid, utifrån
fungerande praxis. En dialog mellan klubb och
supportrar sker även via medlemsdemokratiska
kanaler samt i olika typer av publikråd och
arbetsgrupper, där principiella eller praktiska frågor
kan hanteras.
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3.13 För- och eftermöten sker kring samtliga allsvenska
matcher. Vanligen tre timmar före avspark hålls ett
förmöte, där förutsättningarna för evenemanget gås
igenom. Efter arenatömning hålls ett eftermöte, där
en sammanfattning av dagens arrangemang görs.
3.14 Arrangörens evenemangs- och säkerhetsledning
sköts normalt av en evenemangsansvarig med
ansvar för service och kommersiell organisation,
samt en säkerhetsansvarig med ansvar för
säkerhetsorganisationen (publikvärdar,
ordningsvakter, brandskydd etc). Ibland innehas
båda rollerna av samma individ.
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3.15 Ledningssamverkan under match sker främst i
arenans ledningshytt, där ofta både arrangör och polis
är representerade och bland annat tillgång till arenans
PA-system och (i Allsvenskan) kameraövervakning
finns. Vanligen sker all insatsledning i ett löpande
samtal mellan säkerhetschef och Polisens arenabefäl,
där strävan är att nå samsyn vid beslutsfattande. Om
Polisens ansvariga anser att arrangör inte tar det
ansvar som ska tas, så kan myndigheten upplösa
evenemanget och beordra tömning av arenan.
3.16 Fotbollens personalkategorier omfattar olika
specialfunktioner: evenemangs- och säkerhetsansvarig,
SLO, publikvärdar och annan servicepersonal,
ordningsvakter, sjukvårdare och brandskydd etc.
3.17 Polisens personalkategorier omfattar också olika
specialfunktioner: kommenderings- och insatschef,
arenabefäl, supporter- och evenemangspolis, deltaoch delta 80-poliser, rytteri och hundgrupper etc.

ARBETET ÄR VIKTIGT
FÖR FOTBOLLENS
ATTRAKTIONSKRAFT
OCH KOMMERSIELLA
UTVECKLING

3.18 Lokalt supporterarbete är ofta välorganiserat och
omfattande. Mest märks den arenaatmosfär som
skapas kring match - vokalt och visuellt läktarstöd men även andra former av supporterarbete
förekommer. Arbetet är viktigt för fotbollens
attraktionskraft och kommersiella utveckling.
Fördjupning finns i bilagan, kapitel 3.
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Syftet med detta dokument är som sagt att skapa en överblick
över det system som omger arbetet med svenska
elitfotbollsevenemang. Fördjupad information finns i
tillhörande bilaga, “Fördjupning och sammanhang”.
Dokumentet ska ses som levande och kommer vara i behov av
ständig utveckling och löpande uppdateringar. Vi är därför
tacksamma för alla synpunkter eller förslag på förbättringar.
Tack.
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