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Förord 
 
Som talesperson för projektgruppen i ENABLE hoppas jag att den här rapporten kan vara ett 
användbart bidrag i arbetet med att bemöta utmaningarna kring säkerhetsarbetet inom svensk 
fotboll. ENABLE grundades med målet att bidra med en omfattande, evidensbaserad och objektiv 
analys av dessa utmaningar och för att utforska de många komplexa och ofta interrelaterade 
faktorer som påverkar säkerhetsarbetet. Vi har valt detta upplägg för ENABLE för att de som 
arbetar fram strategier ska ha en tydlig förståelse för den typ av problem de kan stöta på, samt få 
tillgång till en rad evidensbaserade rekommendationer för att hitta passande lösningar. 
 
Detta är den första fullständiga rapporten från ENABLEs Fas Två. Den fokuserar på de utmaningar 
polisen möter i sitt arbete och är skriven för att läsas i sin helhet. Den innehåller en kritisk analys av 
rådande praxis och utforskar nuvarande styrkor samt möjligheter till utveckling. Vi vill 
uppmärksamma att öppenheten, transparensen och stödet från de många enskilda poliser och 
avdelningar som vi kommit i kontakt med har gjort detta arbete möjligt tack vare att de gett oss 
tillgång till sina polisoperationer. Utan detta stöd hade det inte varit möjligt för oss att presentera 
den här rapporten. Den transparens och öppenhet som funnits är ett kännetecken för ett ledande 
och demokratiskt polisarbete som placerar det svenska polisväsendet i toppen av internationella 
jämförelser. Vi hoppas att vår kritiska analys upplevs som framåtsträvande och som sådan kan 
användas i framtida utveckling av evidensbaserade strategier och praxis.  
 
Vi vill framföra vårt uppriktiga tack till Gålöstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm för deras 
finansiella stöd. Vi vill även tacka de många människor som deltagit i projektet. Vårt mål har varit 
att samla information, men också att förse alla olika intressenter kring svensk fotboll med en 
plattform där de haft en möjlighet att lyfta sitt perspektiv och sina utmaningar. Vi hoppas att vi har 
uppnått detta, i alla fall till viss del. Vårt långsiktiga mål är att komplettera våra initiala upptäckter 
och slutsatser med data och analyser som fokuseras på andra perspektiv och ytterligare 
intressenter, inklusive supportrarna. Det var, för oss, ändock uppenbart att vi skulle börja med att 
adressera utmaningarna för polisen i deras arbete för att göra det möjligt för oss att löpande delta i 
viktiga debatter och utvecklingsmöjligheter när vi tar projektet in Fas Tvås andra år. 
 
Professor Clifford Stott 
 
Co-director Keele University Police Academic Collaboration (K-PAC) 
Projektledare med ansvar för forskning ENABLE 
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ENABLE projektet 
 

Översikt 
 
ENABLE är ett forskningsprojekt som samlar ett internationellt nätverk av viktiga intressenter och 
experter inom säkerhet och trygghet kring fotbollsmatcher. Det första målet för projektet har varit 
att samla in information för att analysera, identifiera och utveckla en praxis kring hur man hanterar 
stora samlingar av människor i samband med svenska fotbollsmatcher. Projektet startade i 
september 2014 med en första observation vilken gjordes möjlig tack vare investeringar från 
Djurgårdens IF och Storbritanniens råd för ekonomisk och social research (ESRC). Projektets Fas Ett 
sträckte sig under hela den Allsvenska säsongen 2015 då flertalet observationer genomfördes. 
Under den första fasen erhölls ytterligare finansiering från Länsstyrelsen Stockholm vilket gjorde 
det möjligt att, mot slutet av säsongen 2015, utöka projektet för att även innefatta intressenter från 
Storbritannien och Danmark, inklusive representanter från Storbritanniens polishögskola och 
polismyndigheten i Sussex. Under 2015 ansökte ENABLE om ett stipendium från Gålöstiftelsen för 
ytterligare finansiering inför Fas Två och i september 2015 tilldelades ENABLE åtta miljoner SEK. 
Dessa pengar kommer att användas för att finansiera projektet från 1 november 2015 till 31 oktober 
2019, förutsatt att projektet fortsätter att leverera resultat. Som en direkt följd av denna 
substantiella finansiering har ENABLE påbörjat Fas Två, en omfattande studie byggd kring fem 
distinkta fokusområden. Fokusområde 3 (WP3) är specifikt inriktat på Polis- och 
Ordningsvaktsarbete i samband med fotbollsarrangemang. Det har hittills resulterat en workshop i 
Göteborg i februari 2016 och ytterligare fem fältstudier mellan 6 mars och 9 maj 2016. 
 
Med dessa observationer som grund presenteras här i rapporten ett antal rekommendationer för 
framtida utveckling av polisarbete i samband med fotboll i Sverige. Sammanfattningsvis anser vi att 
frånvaron av Dialogpoliser i samband med fotbollsmatcher, och deras ombildning till 
Evenemangspoliser enbart i Stockholm, representerar ett avvikande från och nedbrytande av 
Särskild Polistaktik (SPT). Det är därför viktigt att ta hänsyn till de regionala skillnaderna i 
supporterinteraktion och att koordinera arbetet i ett strategiskt och taktiskt arbetssätt som är lika i 
hela landet. Med tanke på det lyckade resultatet av Evenemangspolisernas arbete i Stockholm bör 
man överväga att införa liknande Dialogpoliser inom fotbollen även i andra delar av landet. 
Konceptet med EVENT-poliser är fortfarande i ett tidigt stadie av utvecklingen men våra 
observationer visar att dessa enheter adderar till polisens kapacitet att arbeta utifrån en graderad 
taktisk strategi. Dock undermineras legitimiteten och kapaciteten i konceptet av den nuvarande 
bristen på tydlighet. EVENT-polisenheten har förutsättning att utvecklas över tid om de får 
regelbundna uppdrag men skulle dra nytta av ett tydligt koncept samt en kompetensprofil och ett 
utbildningsupplägg. I första hand föreslår vi att EVENT-polisen ses som en utveckling av SPT som 
helhet och därigenom fungerar som en del av ett utvecklat nationellt koncept för polisens hantering 
av stora folkmassor oavsett sammanhang.   
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Historia och kontext 
 
Särskild polistaktik 
 
Uppkomst 
 
Innan man börjar diskutera data och de analyser som gjorts i den här rapporten är det först 
nödvändigt att sätta projektet i sitt sammanhang gällande polisens arbete kring fotbollsmatcher i 
Sverige. Kravallerna i Göteborg 2001, som skedde i samband med ett tre dagar långt EU och EU-US 
toppmöte, blev startskottet för förändring inom polisens arbete gällande stora folkmassor. Som en 
direkt följd av den officiella utredning som gjordes efter dessa kravaller uppmärksammandes en rad 
misslyckanden hos polisen inom deras koordination, organisation, flexibilitet och dialog som 
antingen provocerade eller eskalerade upploppen (SOU, 2002). Som en konsekvens av detta 
utvecklades en särskild polistaktik (SPT) för att skapa en nationellt koordinerad strategi vid 
hantering av stora folksamlingar i Sverige, som exempelvis möjligheten att mobilisera 
specialiserade enheter från hela landet för att arbeta tillsammans och mer effektivt i särskilda 
insatser1. Genomförandet av detta centralt koordinerade, nationellt applicerade och enhetligt 
tillämpade tillvägagångssätt är kärnpunkten för SPT (Adang, 2012) 
 
Denna SPT är baserad på den danska polisens koncept med mobila enheter, som i sin tur 
utvecklades som en direkt följd av allvarliga upplopp i Köpenhamnsdistriktet Nørrebro 1993 (Adang, 
2012, Wahlström, 2016). Detta är dock ett tillvägagångssätt som på många sätt motsvarar de som 
implementerats på andra håll i Europa, inklusive Storbritannien. Sammantagningsvis är SPT skapat 
för att uppnå flexibla situationsanpassningar genom mindre och mobila polisgrupper som rör sig i 
lättutrustade polispikéer och som har en tydlig befälsorder. Dessa poliser är specialutbildade inom 
användandet av nödvändigt våld, skyddsutrustning (skyddsvästar, hjälmar, sköldar, batonger osv) 
och är väl förberedda på att arbeta i extremt svåra och stressfulla situationer som till exempel 
upplopp och kravaller. Dessa grupper benämns efter deras radioanropsnamn DELTA och består av 
ett befäl och sju poliser. Fyra DELTA-grupper bildar tillsammans en Avdelning som leds av AC 
(”bronsbefäl”) med övergripande insatsansvar. I fall av större evenemang eller händelser kan man 
uppgradera insatsen till en Division som i sin tur består av fyra Avdelningar där ett operativt befäl, 
kallad Polisinsatschef eller ”PIC”, oftast har ett separat kommandofordon. 
 
Teori 
 
Under implementeringen av SPT höll Polishögskolan i konferenser och utvecklade ett 
utbildningsprogram för de poliser som skulle arbeta med SPT2. Under samma tid översåg 
Rikspolisstyrelsen ett treårigt forskningsprojekt speciellt utformat för att utvärdera, informera och 
auktorisera implementeringen (Adang, 2012). Enligt Adang (2012) utbildades 51 SPT-handledare på 
Polishögskolan under 2005-06, de i sin tur utbildade 1200 poliser som nu utgör Internationella 
Insatsstyrkan. Från 2006 och framåt utbildades flera befälhavare och specialistenheter och SPT:n 
var fullt fungerande från 2007 då de specialutrustade fordonen levererades och dess chaufförer 
utbildats. Följaktligen har utbildning, research och teoretisk kunskap alltid varit en central del i den 
effektiva implementeringen och utvecklingen av SPT. 
 
Detta blir tydligt när man ser hur mycket SPT:n har hämtat från ESIM (Elaborated Social Identity 
Model), som används som ett teoretiskt ramverk för att förstå de underliggande psykologiska 

                                                                    
1Utbildning och utrustning för SPT var tillgängligt i Stockholm, Göteborg och Skåne (nu Region Stockholm, Väst och Syd) då dessa 
områden innehåller Sveriges största städer. 
2 Förste författaren till denna rapport föreläste under dessa konferenser och utbildningspass. 
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dynamikerna i en grupp (för översikt se Stott, 2009). Detta ramverk föreslår att kollektiva 
handlingar möjliggörs genom den känsla av samhörighet och social identitet som finns i gruppen. 
Den sociala identiteten har två källor, en personlig och en social, som bestäms av deras position 
inom, och i förhållande till, ett antal omgivande relationer både inom och utanför gruppen. Det är 
sedan denna identitet som definierar vilket agerande som förväntas av en gruppmedlem i en 
specifik situation. Sociala identiteter har sin grund i de grupper som vi anser oss tillhöra och är 
därför dynamiska vilket innebär att de kan bli formade, och omformade, genom de interaktioner 
som uppstår när grupper av människor samlas. 
 
På grund av deras roll och dess auktoritet är polisen, och speciellt deras taktik och agerande, oftast 
av grundläggande betydelse när man vill förstå vilken typ av interaktioner som sker då olika grupper 
samlas på samma plats. Finns en oro för fara i samband med folksamlingar kan det göra att polisens 
beteende mot grupper som samlas upplevs som aggressiv eller arrogant av folksamlingen. 
Agerandet, speciellt om det kombineras med användandet av tvångsåtgärder, kan upplevas som 
urskillningslöst eller oproportionerligt av folksamlingen vilket i sin tur kan skapa en ”vi mot dem”-
mentalitet i gruppen. Denna form av kollektiva upplevelse av en situation kan resultera i 
legitimering av och uppmaning till kollektiv antagonism och konfrontation mot polisen eller andra 
grupper (till exempel motståndarsupportrar). Dessa upplevelser stannar kvar i gruppen och kan 
skapa eller göda konflikter mot polisen eller andra supportrar över tid och genom flera olika 
evenemang. 
 
Enligt denna teoretiska hållning är ingenting oundvikligt gällande hur människor i grupp agerar och 
de konflikter som kan uppstå. Det är snarare så att oroligheter inom en grupp oftast kräver en hel 
serie av föregående händelser som påverkar dynamiken i gruppen gällande legitimitet och makt 
innan konflikten uppstår. Alltså kan man mäta hur effektivt polisens arbete är baserat på deras 
kapacitet att hantera dessa interaktioner och gruppens agerande på ett sätt som minimerar risken 
för konflikt. På så sätt används detta ramverk för att stötta SPT-konceptens två fundamentala delar 
framtagna för att forma polisarbetet på ett strategiskt och taktiskt plan. Det första, hänvisat till 
som de konfliktreducerande principerna, presenteras närmare i Reicher, Stott, Cronin och Adang 
(2004). Det är de strategiska principer som säkerställer att polisen har kunskap kring de kulturella 
identiteterna som finns i gruppen. Denna kunskap bör sedan användas för att styra polisens arbete 
mot att underlätta det beteende och de intentioner som uppfattas som legitima av gruppen. Målet 
är att säkerställa effektiv kommunikation med deltagare i gruppen genom hela samlingen. 
Slutligen, om användandet av tvångsåtgärder är oundvikligt, bör det baseras på differentiering när 
helst möjligt och inte användas urskillningslöst. Dessa delar stödjer den andra principen, kallad 
graderad taktiskt strategi, som definieras som taktiskt polisarbete som justeras gradvis enligt vad 
situationen kräver.  
 
Mänskliga rättigheter: folksamlingar, demonstrationer och fotboll 
 
SPT:n är också formad kring det grundläggande åtagandet som Polismyndigheten har att hantera 
folksamlingar i en demokrati i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Därför är SPT:n ett 
förhållningssätt som erkänner, i alla fall underförstått, polisens skyldigheter under 
Europakonventionen (EKMR). Det är viktigt att förstå att det i Europakonventionen inte finns en 
rätt att demonstrera, utan den härstammar från en kombination av tre rättigheter som finns i 
Europakonventionens Avdelning 1: Artikel 9 Rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 
samt rätten att manifestera sin religion eller tro; Artikel 10 Rätt till yttrandefrihet och Artikel 11 
Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet. Det är kombinationen av dessa tre artiklar 
som tillsammans bildar rätten att samlas och uttrycka sig (det vill säga demonstrera). Samtidigt kan 
man inte samlas och demonstrera var och när man vill. Rättigheterna är till exempel enbart 
tillämpliga på offentliga platser och ett försök att hålla en fredlig demonstration på privatägd mark 
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kan vara ett brott mot Avdelning 4 Artikel 1 som säger varje person har rätt att själv nyttja sin 
egendom utan att störas. 
 
Artikel 9, 10 och 11 är inte absoluta rättigheter, vilket innebär att de i vissa fall får begränsas i lagen, 
vilket är anledningen till att polisen kan - och i många fall måste - begränsa dessa rättigheter om det 
är nödvändigt. Dock måste alla restriktioner vara proportionella, av legitima anledningar och enligt 
lagen. Europakonventionen är tillämpad universellt vilket innebär att det inte bara är rätten för de 
som vill demonstrera som skyddas, utan också de som kan påverkas av demonstrationen så som 
fastighetsägare, boende, arbetare, åskådare eller polisen själva. Till exempel så skyddar Artikel 2 i 
Avdelning 4 rätten att röra sig fritt. Det innebär att trots att rätten att samlas för demonstration 
skyddas så kan det påverka andras rätt till att röra sig fritt. Det exakta sättet på hur rättigheterna i 
Europakonventionen skyddas beror på lagstiftningen i det enskilda medlemslandet. EKMR innebär 
positiva och negativa skyldigheter för polisen. Med respekt för Artikel 11 har polisen en passiv 
skyldighet att inte agera på ett sätt som förhindrar människor att samlas, men de har också en aktiv 
skyldighet att göra det som krävs för att skydda de som samlas för att nyttja sin rätt till samling. 
Dessutom är det väsentligt att all eventuell användning av tvångsåtgärder står i proportion till 
omständigheterna, och att denna utväg väljs först när andra eventuella möjligheter har förkastats. 
Att följa Europakonventionen kräver därför en annan förståelse för de juridiska principerna och 
kontexten kring polisarbete i folkmassor. Att hantera folksamlingar är inte längre enbart en fråga 
om att förhindra brott och upplopp, utan också om att balansera, underlätta och skydda våra 
grundläggande demokratiska rättigheter (Stott & Gorringe, 2014). 
 
En konsekvens av skapandet av SPT är alltså en fundamental förändring av polisens förhållande till 
folksamlingar. Arbetet handlar inte längre bara om att hantera möjliga konflikter, utan att göra 
detta inom ett juridiskt ramverk som innehåller motsägelsefulla rättigheter; ett ramverk som kräver 
att polisen aktivt underlättar fredliga demonstrationer, uttryckande av yttrandefriheten, rätten till 
sitt privatliv och så vidare. Det är tydligt att de nödvändiga analyserna, förändringarna och 
utvecklingarna av polisens arbete i förhållande till detta hittills varit huvudsakligen fokuserat på 
politiska demonstrationer. Dock väljer vi att presentera dem här i rapporten då det är viktigt att inse 
att dessa rättigheter gäller för alla typer av samlingar. Med andra ord är polisens skyldigheter kring 
detta inte enbart tillämpade på demonstrationer utan kan, och kanske bör, även appliceras på 
folksamlingar kring fotbollsmatcher (James & Pearson, 2015). 
 
 
Dialog 
 
Trots möjligheten till användandet av tvångsåtgärder inom den graderade taktiska strategin så 
kräver den, per definition, dialog och ett samarbete baserat på möjligheten till att taktiskt ingripa. 
Som beskrivet tidigare finns både vetenskapliga och EKMR-baserade bevis på varför denna typ av 
dialogtaktik bör vara tillgänglig för alla poliser inom SPT (Stott, 2009; Stott & Gorringe, 2014). 
Dialogtaktikens grundläggande roll på operativ nivå är att bidra med en kommunikationslänk 
mellan gruppdeltagare och polis med gemensamt mål att förstå och underlätta 
gruppmedlemmarnas legitima intentioner, ge en löpande och dynamisk riskuppskattning och 
genom detta stärka polisens förmåga att identifiera framtida risker för den allmänna ordningen och 
reagera på denna information snabbt, proportionerligt och med dialogen i fokus (Adang, 2002, 
Holgersson & Knutsson, 2011). Dessutom signalerar inkluderingen av dialogpoliser redan i ett tidigt 
stadie en tydlig vilja att hitta alternativa lösningar. Det innebär att om polisen ändå tvingas använda 
tvångsåtgärder är det större chans att det bedöms som proportionellt till situationen och 
därigenom mer förståeligt. 
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Som ett resultat av dessa slutsatser utvecklade man speciella enheter med Dialogpoliser, vars 
uppgift var att arbeta parallellt med DELTA-poliserna som en central del av SPT (Holgersson & 
Knutsson, 2011). Dialogpolisen är en specialistenhet som är avsiktligt icke-konfronterande, som 
opererar med stor diskretion och fokuserar på att arbeta med grupper som troligtvis kommer att 
närvara i olika protestsammanhang med mål att stärka tillit och förtroende med dem. Dialogpolisen 
kan genom detta förbättra den tvåvägskommunikation som krävs för att lösa problem via 
förhandlingar mellan polisen och övriga intressenter innan, under och efter arrangemanget. Trots 
de initiala svårigheterna kring implementeringen (Holgersson & Knutsson, 2011) har dialogpolisen 
blivit en central, om än omdiskuterad3, enhet i alla de regioner inom Sverige där SPT har 
implementerats. Det är mer och mer accepterat att dessa former av specialiserad kommunikation 
ökar polisens möjlighet till dynamisk riskbedömning och att det även förbättrar informationsflödet 
och därigenom också ökar medvetenheten hos befälen. Detta i sin tur stärker det proportionerliga 
polisarbetet och underlättar när man ska använda sig av den graderade taktiska strategin. 
Dialogpolisen hjälper också till att öka polislegitimiteten bland gruppdeltagarna på ett sätt som 
minskar konflikter genom självreglering (Holgersson & Knutsson, 2011, Stott, 2009; Stott, Scothern 
& Gorringe, 2013). 
 
 

Utveckling av SPT inom fotboll 
 
Genom den investering som gjorts är den nationellt koordinerade SPT-strategin väl förankrad över 
de tre polisregioner som täcker de mest tätbefolkade områdena i Sverige, Stockholm, Väst 
(Göteborg) och Syd (Helsingborg och Malmö)4. Som oftast med forskning inom det här området, 
har utvecklingen, utbildningen och genomförandet av SPT:n fokuserat nästan enbart på hur polisen 
hanterar demonstrationer. Man skulle dock kunna hävda att den största belastningen på SPT 
faktiskt är de utmaningar som polisen har i samband med fotbollsmatcher. Det är antagligen på 
grund av detta som det är inom den kontexten SPT:n har haft sina problem, men också där den 
genomgått en del viktiga och potentiellt långtgående förändringar 
.     
 

Evenemangs-, Supporter- och EVENT-polis  
 
Som tidigare nämnts i rapporten är Dialogpolisen en väsentlig del av SPT:n. Det var dock inte förrän 
2012 som det erkändes att det fanns ett ökat behov av dialog med fotbollssupportrar, vilket 
uppmärksammades på en nationell konferens som hölls på Hooks Herrgård. I april 2012 tillsatte 
Stockholmspolisen en enhet med fyra dialogpoliser för att enbart arbeta med fotboll. Av flera 
anledningar kallades enheten inte för Dialogpolis utan för Evenemangspolis. De arbetar dock på 
samma sätt och är på alla sätt (förutom till namnet) Dialogpoliser för fotbollssupportrar. 
Evenemangspoliser har dock inte implementerats nationellt och används inte utanför Stockholm. 
 
Som en konsekvens har Stockholmspolisen delat sina tillsatta fotbollspoliser i två undergrupper 
med olika uppgifter. Dessa är Evenemangs- och Supporterpoliser. De är båda klädda i civila kläder 
men Evenemangspolisen bär gula västar med ”Evenemangspolis” skrivet på dem. 
Evenemangspolisens uppdrag är att skapa tillit och tilltro hos supportergrupperna och med hänsyn 
till det ska de försöka undvika tvång, arrester eller involvering i rättegångar. Som kontrast till detta 
finns Supporterpolisen vilka arbetar främst som ”spanare” som är helt och hållet civila och som 
fokuserar på kriminell underrättelse; övervakning, identifiering och åtal. Både Supporterpolisen och 
Evenemangspolisen närvarar regelbundet på de tre största Stockholmslagens hemma- och 

                                                                    
3 Till exempel, 2015 hotade hela Stockholms Dialogpolisenhet att säga upp sig från sina roller om deras arbetsförhållanden inte 
förbättrades. 
4 1 januari 2015 slogs 21 polisområden samman till en nationell kraft som delas upp i sju regioner. 
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bortamatcher under hela säsongen, men de arbetar enbart på bortamatcher om de blir inbjudna av 
polisen på orten där matchen spelas. Då fungerar de som en länk mellan supportrar och den lokala 
polisen. 
 
I mars 2014, som en effekt av utvärderingen av polisarbetet kring de händelser som resulterade i en 
supporters död (Rikspolisstyrelsen, 2014:15), utvecklade polisen i Helsingborg en ny experimentell 
avdelning av poliser som refereras till enligt deras radionamn INDIA. Dessa polisers direkta uppgift 
är att arbeta med den graderade taktiska strategin genom att stärka det proaktiva arbetet med 
kommunikation och supporterengagemang. Denna grupp var baserad på det danska konceptet 
”Eventpoliser” (Havelund, Ilum, Jensen, Nielsen, Rasmussen & Stott, 2010). Som med DELTA-
poliserna hade dessa INDIA-poliser ett bra samarbete mellan sig och var effektiva när det gäller att 
hantera hetsiga situationer då de hade erfarenhet av att arbeta tillsammans i högriskmiljöer. De var 
på många sätt konfigurerade på samma sätt som DELTA men bar en annan typ av uniform och fick 
instruktioner om att ta en mer aktiv roll när det gällde att interagera med supportrar, proaktivt 
användande av kommunikation samt arbeta mer med möjliggörande och dialog än kraft och 
repression. 
 
Det omedelbara resultatet tycktes vara effektivt, att assistera polisbefälen i Helsingborg för att 
stärka kommunikationsbaserade taktiska ingripanden. Som ett resultat av detta beslutades det att 
man skulle utveckla detta nya koncept i Sveriges andra stora städer. Det fanns dock inget officiellt 
material för att stötta implementeringen av den nya strategin eller tydliga instruktioner kring vilken 
roll dessa nya poliser skulle ha eller vilken bakgrund och vilka kompetenser som var nödvändiga. 
Det fanns inte heller något utbildningspaket för att hjälpa dessa poliser att bekanta sig med sina 
nya roller och dess funktion. Dessutom har de nya enheterna blivit kategoriserade på olika sätt i 
olika operationer, som antingen MIKE-poliser enligt sitt radioanrop i Stockholm, eller som DELTA-
poliser och mer allmänt EVENT-poliser. Denna rapport kommer att hänvisa till dem som EVENT-
poliser. 
      

Fotbollssupportrars kultur och identitet 
 
Sist men inte minst är det viktigt att reflektera kring supporterkulturen i Sverige. Historiskt sett har 
klubbarna i Sverige varit, och i många fall är de fortfarande, multisportklubbar. I mitten av 90-talet 
fick svenska klubbar möjlighet att omvandla sina fotbollssektioner till aktiebolag. Samtidigt införde 
Riksidrottsförbundet en ”50+1”-regel för att säkerställa att medlemmarna i klubben förblev 
majoritetsägare. Det har gjorts flera försök att upphäva denna regel men agerande från bland andra 
Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) har lett till att medlemsägande är den vanligaste 
ägandeformen i Sverige vilket innebär att supportrarna har stort inflytande när klubbarna beslutar 
om strategier och ställningstaganden. Vidare, europeiska klubbar har, enligt Artikel 35 i UEFAs Club 
Licensing and Financial Fair Play Regulations, en skyldighet att utse minst en Supporter Liaison 
Officer (SLO) för att säkerställa rak och konstruktiv dialog med sina supportrar. Detta har i Sverige 
resulterat i att Svensk Elitfotboll (SEF) har utvecklat och implementerat ett koordinerat program av 
investering och utbildning där man har skapat förutsättningar för klubbar att anställa SLOs som ska 
arbeta med supportersamverkan. SLO:erna arbetar med att säkerställa säkra vägar för 
kommunikation mellan supporterorganisationer och klubbarna. SLO:erna fungerar ofta som 
kontaktpersoner för polisen när man förhandlar kring samlingsplatser och rutter för supporter-
marscher.  
 
Fotbollsklubbarna i Sverige har flera olika supportergrupper. De flesta av besökarna på 
fotbollsmatcherna är ”vanliga” supportrar utan koppling till grupper med medlemskap eller 
medlemmar i de officiella supportergrupperna för respektive lag. Dock är det så att supporter-
kulturen i Sverige centreras kring två former av löst organiserade grupper och identiteter med 
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mycket inflytande. Den synligaste och kanske mest inflytelserika gruppen är ”Ultras”. Det 
vanligaste uttryckssättet för en klubbs Ultrassupportrar är deras koordinerade ramsor, stora visuella 
displayer (Tifon), budskapsbanderoller och pyroteknik på och utanför arenan. Ultras är också oftast 
de som är drivande i att organisera, ”övervaka” och leda supportermarscher till och från arenorna 
och har en komplex relation till våldsamma konfrontationer. Till exempel har Malmö FF en 
fristående supportergrupp som kallas Supras Malmö, grundad 2003 av representanter från Ultras 
och andra supportrar. Det vore fel att anta att denna grupp aktivt skulle leta upp våldsamma 
konfrontationer med andra lags supportrar men ibland kan olika Ultras inom och mellan klubbarna 
vara öppet hotfulla mot varandra och de är ibland inblandade i konfronterande situationer. 
 
Ultras är oftast skilda från en ytterligare kategori, ”huligangrupper” (kallade Firmor), som fokuserar 
mindre på tifon och ramsor och mer på att aktivt söka upp arrangerade eller spontana möten med 
andra huliganfirmor. Firmorna i Sverige är väldigt organiserade. De har informella “liga-tabeller” där 
deras styrka, organisation, och framgångar i slagsmål registreras, och för att avgöra deras position i 
dessa ”tabeller” organiseras kontinuerligt förutbestämda konfrontationer på avlägsna platser, långt 
ifrån arenorna och fotbollsmatcherna – både geografiskt och tidsmässigt. Vissa firmor i Sverige har 
också samarbeten med grupper i Danmark och andra delar av Europa.  
 
Dessa olika grupper, med sina dynamiska normer och tillhörigheter/medlemskap, har stor påverkan 
på dynamiken i folksamlingen under fotbollsmatcher. De har dessutom associerats med flera 
tragiska händelser såsom Tony Deogans, en Stockholmsbaserad medlem i IFK Göteborgs firma 
Wisemen, död 2002 och det redan nämnda dödsfallet i Helsingborg då en 43-årig Djurgården 
supporter miste livet. På grund av dessa, och andra, anledningar skapar matchdagar i Sverige 
speciella förutsättningar för polisen, och ibland en känsla av negativa förväntningar i staden där 
matchen spelas. Detta stämmer i synnerhet för historiskt laddade derbymatcher som tenderar att 
locka mycket människor och relativt stora mängder bortasupportrar där många har en historia av 
antagonism och konflikt från tidigare matcher. Det vore dock felaktigt att dra slutsatsen att endast 
närvaron av Firmor eller Ultras är nödvändig eller tillräcklig för att oroligheter ska uppstå. Det 
verkar snarare vara en rad komplexa och meningsfulla processer involverade som, om man kan 
förstå och tolka dem på rätt sätt, kan hanteras på ett sätt så att man underminerar den ofta stora 
risken till konflikter som uppstår i samband med fotbollsmatcher i Sverige.  
 

Den nationella strategin 
 
Efter en rad uppmärksammade händelser valde man att utveckla en Nationell Strategi i Sverige 
som involverar flera olika intressenter kring svensk fotboll. Strategin sattes i bruk 2014 och kommer 
att löpa till och med 2017. Ett av huvudmålen med strategin är att skapa en miljö inom svensk 
fotboll som är ”välkomnande, trygg, säker” och innebär ”stämningsfulla arrangemang för alla”. Den 
utformades för att utveckla och främja samarbeten mellan de olika intressenterna med mål att: 
stärka positiv supporterkultur; öka samarbetspartnernas förmåga att handskas med idrotts-
arrangemang med mål att minska oroligheter, brottslighet, osäkerhet och polisnärvaro; och minska 
antalet risksupportrar samt förhindra vidare rekrytering till dessa grupper. För att uppnå dessa mål 
presenterades ett antal praktiska och vägledande åtgärder som i sig lägger grunden till det 
operativa arbetet på både regional och lokal nivå. Åtgärder man valt att lyfta är: att fokusera på 
supporterkulturen; att skapa och implementera en plan för samarbete mellan intressenterna; att 
introducera en allmän kommunikationsplan; att aktivt arbeta kring användandet av pyroteknik; att 
aktivt arbeta med alkohol- och drogkonsumtion i samband med match samt att samordna 
användandet av avstängningar och tillträdesförbud till arenorna. För att stärka den positiva 
supporterkulturen strävar man efter att ge positivt gensvar samt stötta och uppmuntra individers 
goda uppförande inom gruppen. Från polisens perspektiv är det viktigt att det erkänns att 
målsättningen med strategin är att man inom regionerna Stockholm, Väst och Syd fokuserar på 
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konfliktreducerande arbete och att implementera detta på ett mer komplett sätt via utvecklande 
och fördjupande av den graderade polistaktiken. Den Nationella Strategin stärker därför 
utvecklingen av EVENT-konceptet. Den Nationella Strategin har genomgått en formell granskning 
och vi kommer därför inte gå in närmare på den här i rapporten.    

Metodik 
 
ENABLE är utformat för att konkret bidra med evidens till projektets intressenter, för att möjliggöra 
nödvändiga förändringar av säkerhet- och trygghetsarbetet inom svensk fotboll. Som sådant 
använder sig projektet av ett icke-linjärt förhållningssätt till den vedertagna utformningen av vad 
som traditionellt klassas som forskning. Istället är ENABLEs ramverk ett kunskapsbaserat 
samarbete som avfärdar den traditionella tonvikten på de exakta specifikationerna som gäller 
forskningsfrågor. Dessutom är metoderna och kunskapsteorierna för att finna ”bevis” mindre 
nödvändiga i sammanhanget. Viktigast är istället värdet av de samarbeten och det ledarskap som 
möjliggörs genom forskningsprocessen, tillsammans med integreringen av reflektivt lärande och 
den investering i utvecklandet som är möjligt tack vare aktivt deltagande av relevanta intressenter. 
ENABLE är ett projekt som specifikt framtagits för att erbjuda en plattform till intressenterna där 
de har möjlighet att delta för att utbyta erfarenheter och kunskaper med fokus på de komplexa, 
ofta dynamiska och oförutsägbara, utmaningar som de möter. 
 
Att fokus inom ENABLE ligger på parallella processer av forskning och förändring har gjort det 
idealiskt för den metodik som kallas Participatory Action Research (PAR); en metod som är vanlig 
inom sjukvård men som också används mer och mer inom polisarbete och straffrättsliga frågor (t. 
ex Stott, West & Radburn, 2016). Huvudsyftet med ENABLE, är som nämnts tidigare, att 
tillhandahålla en plattform för förbättrad arbetskvalitet genom att stärka intressenterna genom 
involvering i forskning och implementeringsprocesser. Detta är ett ramverk för forskningen med 
syfte att informera och påverka praxis snarare än en strikt forskningsmetod. ENABLE har därför 
preciserat användandet av PAR som ett forskningsramverk som involverar akademiker och 
praktiskt verksamma personer utformat för att förbättra arbetspraxis som en del av 
förändringsprocessen. Akademiker och verksamma personer inom respektive område har fått 
utbyta kunskaper och erfarenheter för att skapa ett samarbete där evidensbaserade reflektioner 
kan uppstå och därigenom också utveckling av arbetssätten. Följaktligen har projektet antagit tre 
kärnkomponenter genom att forskningen har uppmuntrat deltagande, inriktats mot att stärka de 
demokratiska formerna av utövande samt att minska gapet mellan teori och utförande. Det senaste 
adresserades genom att ta sig an ett etnografiskt förhållningssätt i arbetet med fallstudier vilket 
möjliggjort en djupgående och detaljerad analys av säkerhets- och trygghetsarbetet kring följande 
12 fotbollsmatcher: Under 2014: IFK Göteborg v Djurgårdens IF, september. Under 2015: AIK v 
Hammarby IF, mars; Hammarby IF v Djurgårdens IF, april; IFK Göteborg v IF Elfsborg, juni; 
Djurgårdens IF v Hammarby IF, augusti; IFK Göteborg v Hammarby IF, september; Hammarby IF v 
Helsingborg IF, oktober. Under 2016: Djurgårdens IF v Hammarby IF, mars; Hammarby IF v 
Helsingborg IF, april; AIK v IFK Göteborg, april; Helsingborg IF v Malmö FF, maj; IFK Göteborg v 
Djurgårdens IF, maj. 
 
I det här avseendet har projektet använt sig av en ideografisk typ av forskning där intentionen är att 
tillhandahålla en samstämmig redogörelse för arrangemangets karaktär och i och med det tvinga 
fram ett övervägande av mer generaliserande riktlinjer för praxis. Våra observationer innefattade 
intressenter från våra huvudpartners. Dessa inkluderade akademiker från University of Keele i 
Storbritannien och från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Även erfarna poliser från 
regionerna Stockholm, Väst och Syd i Sverige och från Østjylland i Danmark deltog. Andra som 
deltog var representanter från Storbritanniens College of Policing, tillsammans med representanter 
från Hampshire, Sussex, West Midlands och Staffordshire precis som Supporter Liaison Officers 
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från flera av fotbollsklubbarna i Sverige, Danmark och Storbritannien. Gruppen inkluderade även 
säkerhetsansvariga från fotbollsklubbar i Sverige samt från Stoke City F.C. och Cardiff City F.C. i 
Storbritannien och Brøndby IF i Danmark. Projektets arbetsspråk är engelska. 
 
Inför varje observation samlades gruppen samma dag som, eller dagen innan, en match för att gå 
igenom bakgrunden och målet med projektet och dess metodik. Varje observation stöttades av 
svenska polisens nationella utvecklingsenhet och den lokala polisen där matchen spelades. Därför 
hade observatörerna tillgång till alla delar av polisarbetet både på och utanför arenan. Under 
matchdagen arbetade grupperna i mindre team och deltog i genomgångar, intervjuade deltagare 
och observerade olika delar av arbetet under hela arrangemanget. I de flesta fall hade en av de 
observerande poliserna tillgång till en polisradio och kunde både lyssna av och spela in intressant 
material under dagen. Observatörerna hade i uppdrag att särskilt närvara på de platser där 
supportar samlades och speciellt fokusera på de händelser som var viktiga antingen för polisens 
arbete eller undersökningens fokusområde. När avspark närmade sig skulle grupperna röra sig 
närmare stadion för att sedan fortsätta observationen inne på arenan under matchen. Efter 
matchen fortsatte observationerna på nyckelplatser i anslutning till arenan som t ex tåg- eller 
busstationer. Gruppen samlades sedan nästa dag för en workshop där man hade långa och 
djupgående diskussioner. Dessa diskussioner hade som avsikt att uppmärksamma och triangulera 
den data man samlat in för att vi skulle få en tydlig och objektiv syn på den kronologiska ordning 
och naturliga utveckling av arrangemanget så som de inverkade på säkerheten. Dessa diskussioner 
spelades in och transkriberades. Under dessa workshops började deltagarna utveckla mindre 
omfattande, preliminära och teoretiska analyser av händelsernas konsekvenser och dess betydelser 
för de operativa problem polisen stött på. Dessa analyser återkom man till senare för en ytterligare 
genomgång vilket lade grunden till en rad preliminära rapporter, där all data dubbelkollades och 
bekräftades. Den här rapporten är utformad så att den ska sammanställa dessa data och analyserna 
från alla olika observationer som nämnts tidigare och för att uppmärksamma några av de problem 
och nyckelteman som framkommit efter analysen av dessa händelser. Några av händelserna har 
redan diskuterats och beskrivna i detalj i de preliminära rapporterna. Dessa rapporter används som 
fallstudier för att exemplifiera kärnan i de analytiska och tematiska problem som vi fastställt som 
resultat av samtliga våra observationer.  

Analys 
 
Efter att ha beskrivit bakgrunden och historien kring den svenska polisens arbete med stora 
folksamlingar kommer den här rapporten nu att fokusera på den tematiska analysen av den data 
som samlats in från våra observationer. Rapporten kommer att presentera resultaten som ett antal 
slutsatser som framkommit genom analyser och som fritt relaterar till den kronologiska ordningen 
från planering inför matcher till incidenter efter matcherna.   
 

Polisstrategi 
 
Det råder ingen tvekan om att de seniora befälen i Sverige är genomgående trogna till SPT:n och 
dess underliggande principer som genomsyrar polisstrategierna i alla de observationer som vi 
genomfört i alla tre regioner. På det sättet har SPT-konceptets implementering varit uppenbart 
lyckad i samtliga storstadsområden i Sverige. Trots detta har de polisaktioner som vi observerat 
huvudsakligen fokuserat på att förhindra brott och upplopp och trots att man pratade om att 
uppmuntra positiv supporterkultur specificerade man sällan exakt vad det innebar, eller hur sådan 
uppmuntran kunde se ut eller skulle uppnås. Det var dessutom sällan några tydliga klargöranden 
kring polisens uppdrag och plikter när det kom till att skydda de mänskliga rättigheterna. Vi kan 
därför bestämt hävda, med hänsyn till våra observationer, att det finns vissa problem att lösa när 
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det kommer till att stärka förflyttningen av SPT-koncepten och strategierna till den operativa 
verksamheten.  
 

Inför matcher  
 

Segregering  
 
Det är med största sannolikhet på grund av den underförstådda relationen mellan geografiska 
platser och ökad risk som är anledningen till varför säkerhetsansvariga i så stor utsträckning 
fokuserar på att hålla motståndarsupportrar separerade inför matcherna. De polisaktioner som vi 
observerade var därefter koncentrerade på att bibehålla segregationen så länge det var möjligt, och 
då specifikt de grupper av supportrar som kategoriseras som ”risksupportrar”. Inför matchen på 
Friends Arena mellan AIK och IFK Göteborg i april 2016 uppmuntrade både polis och klubbarna 
bortasupportrar att samlas i Gamla Stan. Polisen, klubben och ett bussbolag kom sedan överens om 
chartrade direktbussar, som var gratis, som skulle ta supportrarna direkt till en specifik entré under 
gången som löper kring Friends Arena. På det sättet var det möjligt att nästan totalt separera de 
olika supportrarna. Trots att det knappt varit några problem mellan de olika lagens fans tidigare 
under matchdagen möttes dock Göteborgssupportrarna av DELTA-poliser när de anlände till 
Friends Arena, och deras aggressiva och spända hållning noterades av våra observatörer. En av våra 
observatörer blev också tillsagd att det var förbjudet att fotografera folksamlingen men det är inte 
klart om detta förbudet var juridiskt förankrat. Göteborgs SLO uttryckte också sin oro till poliserna 
gällande deras sätt att samlas i små grupper för att samtala sinsemellan istället för att sprida ut sig 
och anstränga sig för att skapa en välkomnande atmosfär för supportrarna genom att tala med 
dem. Förslaget från SLO:n ignorerades dock och polisen rörde sig inte förrän de spridde ut sig för 
att bilda en avspärrning vid foten av trappan som supportrarna skulle gå upp för. När de stod 
uppradade var det en polis som tog fram sina handskar vilket, av våra observatörer, tolkades som 
en symbolisk gest för att visa sin auktoritet och överlägsenhet. Som kontrast till detta rapporterade 
EVENT-poliserna, som rest med supportrarna via bussarna från samlingsplatsen, om deras goda 
humör, samtidigt som de minglade och samtalade med dem. 
 
Även på Tele2 Arena i Stockholm samarbetar de olika intressenterna för att konstruera en 
infrastruktur som på bästa möjliga vis skapar genomfartsleder, dedikerade tunnelbanestationer och 
olika entréer för hemma- och bortasupportrar. Genom att använda sig av tillfälliga avspärrningar 
blir det möjligt att skapa fysiska områden som är helt åtskilda även i direkt anslutning till arenan, 
och sedan positionera poliser på de platser där de enklast kan förhindra att stora grupper med 
supportrar tar sig från en sektor till en annan och på så sätt kunna konfrontera varandra, speciellt 
om det i dessa grupper finns supportrar som kategoriseras som Ultras eller huliganer. Trots detta 
var det flera gånger som segregationen misslyckades eller forcerades. När dessa situationer 
uppstod var det ofta få, om ens några, poliser närvarande vid dessa områden för att ta hand om 
konsekvenserna av sammandrabbningarna. Till exempel var det precis innan ett Stockholmsderby 
mellan Djurgårdens IF och Hammarby IF som stora grupper av djurgårdssupportrar befann sig på 
två barer på olika sidor om Arenagången (den gågata som leder upp till arenan). När sedan 
Hammarbysupportrar gick mellan dessa barer på väg till arenan uppstod flera hotfulla situationer 
som ibland eskalerade till våldsamma konfrontationer. Detta mönster fortsatte under lång tid innan 
någon polis anlände till platsen för att hantera situationen och förhindra vidare upptrappning.   
 

Förhandlingsstyrt ledarskap  
 
Under våra observationer visades det sig att polisens förmåga att segregera potentiellt fientliga 
supportergrupper var som mest effektivt när man hade noggranna planeringssessioner inför 
matcherna som bland annat innehöll regelbundna möten mellan poliser och SLOs. Stockholms 
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polisregion har en mindre grupp välutbildade och erfarna ordningspoliser som tar på sig rollen som 
polisinsatschef på högriskmatcher, där varje befäl har en nära kontakt med en av de tre största 
Stockholmsklubbarna. SLO:erna har därför en högt uppsatt kontaktperson inom de mer seniora 
taktiska befälen och kan regelbundet dra fördel av den förbindelsen inför relevanta matcher. Den 
vägen av kommunikation och dialog möjliggör för SLO:erna att samarbeta med befälen och 
informera om supportrarnas förväntade beteenden. Samarbetet är möjligt tack vare många möten 
mellan supportrar, SLO:er och Evenemangspolisen där man diskuterar ”allt möjligt, inklusive 
förberedelser av tifon”. Dessa samtal verkar bidra till mycket bättre förståelse och ge polisen en 
möjlighet att förutse potentiella risker och sedan genom SLO:erna förhandla med supportrarna för 
att minimera riskerna innan och under matcherna. Det vill säga att man använder det man 
förhandlat fram och kommit överens om för att skapa förebyggande segregation kring arenan. 
 
Ett exempel är matchen mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF i april 2015. Det var den första 
matchen mellan de två klubbarna sedan de båda flyttat till den delade Tele2 Arena och det var 
därför den första gången som Djurgårdssupportrarna var ”bortafans” på sin egen arena. De 
huvudsakliga strategiska målsättningarna, som sattes av KC (Guldbefälet), inkluderade att försäkra 
sig om att matchen startade på den utsatta tiden. Det var också en målsättning att se till att 
polisens arbetssätt var baserat på den nationella strategin med fokus på att undvika konflikter och 
använda sig av den graderade polistaktiken. Den tredje målsättningen var att poliserna som 
arbetade effektivt kunde hantera eventuell oordning först och främst runt arenan men också på 
kollektivtrafiken på väg till match och övriga samlingsplatser. Den fjärde målsättningen för 
aktionen var att säkerställa snabb spridning av information kring polisens agerande - speciellt om 
det uppstod konflikter - så att supportrarna på plats skulle vara medvetna om det så snabbt som 
möjligt och därför ha ökad förståelse för varför polisen agerade som de gjorde. 
 
Ett av de största problemen för polisen var hanteringen av den stora, tidigare godkända, samlingen 
av Djurgårdssupportrar på baren En Arena. Samlingen skedde där eftersom stora delar av fansen 
önskade gå dit eftersom att ägaren är djurgårdssupporter. Den goda kontakten mellan SLO och 
polisen möjliggjorde förhandlingar som till slut ledde till att dessa ”risksupportrar” samlades på en 
plats som var känd av polisen och därför var relativt lätt för dem att handskas med. Under samma 
period hade relationen mellan polisen och Hammarbys SLO kollapsat på grund av att polisen 
plockat bort en Evenemangspolis som hade en nära arbetsrelation med deras supportrar. Som ett 
direkt resultat av kommunikationens kollaps hade Hammarbysupportrarna bestämt, utan några 
diskussioner med polisen, att samlas i en bar som heter Slakthuset, bara omkring 200 meter från En 
Arena. Polisen hade ingen juridisk möjlighet att stoppa någon av samlingarna. 
 
Trots dessa potentiella problem hade det erfarna polisinsatschefen förtroende för dialogkonceptet 
och som ett resultat av den goda kommunikationen med Djurgårdens supportrar via SLO:n 
bestämde man att möjliggöra för deras träff på En Arena. Det var även två erfarna AC (Bronsbefäl) 
på plats vilka även de hade en god relation med Djurgårdens SLO. Genom dessa kontakter 
förhandlade polisenheterna för att göra det möjligt för Djurgårdssupportrarna att välja den rutt som 
de ville marschera till Tele2 Arena. Det var uppenbart att marschen kunde vara riskfylld då de var 
tvungna att röra sig genom områden där det skulle vara många Hammarbyare. På grund av detta 
bestämde polisinsatschefen att hantera marschen och situationen så som han skulle gjort ifall det 
varit en demonstration. Med andra ord möjliggjorde han samlingen och anpassade taktiken för att 
skydda marschen mot attacker, trots att det var en av de största samlingarna av Djurgårdens 
”risksupportrar” som Stockholm varit med om. 
 
Samtidigt noterade våra observatörer bevis på en stark kultur av självreglering i samlingen och 
under marschen, vilket i sig kan vara ett resultat av beslutet att öppna upp för dialog. Till exempel 
hade en grupp på 150 Hammarbysupportrar lämnat Slakthuset omkring 17.30 för att försöka ta sig 
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bort till En Arena vid Hallvägen. Polisen mobiliserade snabbt några av de DELTA-enheter som var i 
närheten, tillsammans med enhet av ROMEO-poliser med befogenhet att gripa. När 
Hammarbyfansen anlände vid korsningen mot Palmfeltsvägen formade DELTA-poliserna en 
avspärrning, vilket förhindrade gruppen att gå längs med den gatan som skulle tagit dem direkt 
förbi En Arena. Hammarbyfansen tog då en alternativ väg via Bolidenvägen och längs med 
gångvägen till Konstgjutarvägen, vilket är en parallell väg till Palmfeltsvägen som fortfarande var 
synlig för Djurgårdarna på En Arena, men de var betydligt längre bort och separerade av tågspåret. 
Trots detta hade det varit relativt enkelt för Djurgårdarna att konfrontera den andra gruppen då 
gatorna binds samman av Globens tunnelbanestation som är mitt emot En Arena. Trots att de båda 
grupperna utbytte aggressiva gester och ramsor så gjordes inget seriöst försök av Djurgårdens 
supportrar att nå Hammarbyfansen när de passerade utan de stannade istället kvar på baren och 
Hammarbyfansen kunde fortsätta till arenan. 
 
Supportrarna på En Arena började samlas ungefär 17.45 för att tillsammans gå den förutbestämda 
vägen till Tele2 Arena. Samtidigt som ungefär 500 supportrar samlades utanför baren tog sex eller 
sju av dem på sig en ledande roll och manade på samt organiserade resterande supportrar. Det var 
tydligt för våra observatörer att denna mindre grupp hade stor auktoritet bland resten. Då vägen de 
skulle gå var förutbestämd längs med Rökerigatan hade polisen placerat ut ett lågt plaststaket, 
vilket skapade en fysisk men huvudsakligen symbolisk barriär, för att spärra av samtliga sidogator 
som ledde in mot Slakthuset. Bakom nätet som spändes upp vid varje sidogata hade piketbussar 
placerats ut och DELTA-poliser närvarade med full utrustning, dock var de placerade så de var 
vända från marschen och mot där Hammarbyfansen samlades, symboliskt placerade så att de 
upplevdes som att de skyddade marschen. Det fanns också en grupp med civilklädda ROMEO-
poliser bland Hammarbysupportrarna som kunde genskjuta och hindra de som försökte ta sig bort 
till marschen. 
 
Trots allt detta var det vid olika tillfällen diverse Hammarbysupportrar som tog sig in i de avspärrade 
områdena och gestikulerade till Djurgårdarna att komma och konfrontera dem. Det var specifikt en 
incident som involverade en välkänd huligan inom Hammarbykretsar som tagit sig ut bakvägen från 
Slakthuset och därifrån kunde avancera upp till staketet. Initialt fanns ingen polis på plats och han 
fick stå där ett tag och gestikulera mot supportrarna i marschen att komma dit och möta honom 
ansikte mot ansikte. Detta provocerade ett antal Djurgårdssupportrar som tog sig bort till 
avspärrningen och gjorde seriösa försök att riva ned nätet. Som reaktion på detta vände sig DELTA-
enheten för att möta Djurgårdssupportrarna och mota bort dem. Då hade dock redan de välkända 
supportrarna som ledde marschen hunnit fram och de gick i mellan och insisterade på att deras 
medsupportrar skulle komma tillbaka till marschen mot arenan. Supportrarna som tidigare försökt 
konfrontera polisen följde med och situationen lugnade snabbt ned sig.  

 

Taktisk dialog  
 
Man kan inte ignorera det faktum att situationerna ovan poserade några väldigt allvarliga hot mot 
den allmänna ordningen och att det enbart med hänvisning till detta bör noteras att polisens 
agerande i dem följer god praxis då arrangemanget fortlöpte utan några seriösa incidenter. Vi anser 
att detta till stor del var tack vare insatschefens användning av dialog redan i planeringsstadiet. 
Men planeringen av ett arrangemang påverkas också av tillgängliga resurser. Polisaktionerna i 
samband med fotbollsmatcher i Sverige använder sig alltid av DELTA-poliser som stöttas av 
specialistenheter så som supporterpoliser, ridande poliser, hundar, civilklädda ROMEO-poliser och, 
där det är möjligt, Evenemangspoliser samt, sedan 2015, EVENT-poliser. Denna uppdelning visar 
att en stor del av de resurser som tilldelas i samband med fotbollsmatcher har en taktisk strategi 
som otvivelaktigt fokuserar på bevakning, förhindrande, tvång och frihetsberövande. Under våra 
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observationer var denna typ av resurser alltid tydligt fler i jämförelse med de resurser som har fokus 
på supporterengagemang, dialog och kommunikation. 
 
De resurser som vikts för supporterinteraktion var inte bara färre till antal rent proportionerligt, 
utan de var ofta också mer slumpmässigt koordinerade. Under, till exempel, den match mellan 
Hammarby och Djurgården som nämndes ovan var över 350 poliser i tjänst i samband med 
matchen, men av dessa var enbart 19 EVENT-poliser. Insatscheferna som ville använda sig av 
EVENT-poliser hade också svårt att hitta frivilliga så istället fick DELTA-poliser ta de rollerna, av 
vilka vissa arbetade som EVENT-poliser för första gången. Dessutom fick dessa poliser bara en vag 
specifikation på vad deras nya arbetsuppgifter innebar på mötet inför matchen, och de fick inte 
heller någon speciell utbildning. Ofta hade de ingen klar uppfattning om vad som förväntades av 
dem och vad som faktiskt ingick i deras uppgifter. De visade inget eget engagemang inför uppgiften 
och hade inget intresse i själva rollen, och de tog sällan eget initiativ till kommunikation med 
supportrar. Faktum är att våra observatörer flera gånger noterade att EVENT-poliserna tenderade 
att dras mot sina kollegor och de stod hellre och pratade med varandra än med supportrarna. 
Dessutom hade man gett EVENT-poliserna i uppdrag att i princip uteslutande arbeta med 
bortasupportrarna vilket gjorde att de inte hade någon närvaro bland hemmasupportrarna. Enheten 
med Evenemangspoliser i Stockholm har dessutom bara tre personer anställda på heltid. En 
konsekvens av allt detta är att även om man har en strategisk målsättning att arbeta med 
supporterinteraktion och dialog är möjligheten att uppfylla detta begränsad, helt enkelt för att de 
nödvändiga resurserna som behövs för att genomföra strategin inte räcker till. 
 
Detta problem blev tydligt i samband med en rad händelser som utspelade sig innan ett annat 
Stockholmsderby på Tele2 Arena. Några timmar innan matchen hade en grupp bestående av ca 150 
risksupportrar samlats på Grekiska Kolgrillen i Arenagången, någonting som hade förutspåtts av 
polisen. Deras position på baren gjorde det möjligt för dessa risksupportrar att kontrollera större 
delen av området kring Arenagången och Globentorget. De hade också positionerat ut folk på 
strategiska platser i närområdet för att tidigt upptäcka eventuella rusningar mot Arenagången. 
Våra observatörer registrerade tidigt att atmosfären var spänd och konfrontativ. Gruppen som 
samlats utanför Grekiska Kolgrillsbaren drack inte mycket alkohol och några av dem hade virat 
skydd runt knogarna, vilket våra observatörer tolkade som indikationer på att de gjorde sig redo att 
slåss. Trots det uppenbara hot som denna grupp stod för syntes varken EVENT- eller 
Evenemangspolisen i området där omkring. Evenemangspolisen var underbemannade på grund av 
semester och de som var på plats hade fått i uppgift att följa en grupp ”vanliga” hemmasupportrar 
som samlats på en annan plats. EVENT-enheten hade blivit skickade till bortasupportrarna som 
även de samlades på en annan plats. Detta innebar att området mellan Gullmarsplan och Grekiska 
Kolgrillsbaren helt saknade polisnärvaro och varken risksupportrarna eller de Hammarbyare som 
passerade dem hade någon poliskontakt. Det fanns dock en grupp med civilklädda ROMEO-poliser 
vid Globens tunnelbanestation, men de var tydligt bara där för att observera, övervaka och möjligen 
ingripa vid behov. 
 
Trots att strategin tydligt har som målsättning att ”hålla supportrarna segregerade innan, under och 
efter matchen (speciellt risksupportrar)” hade en grupp med bortasupportrar helt lagligt lyckats 
köpa biljetter på hemmalagets långsida. Det innebar att de bortasupportrar med biljetter på 
långsidan var tvungna att ta sig till arenan via Gullmarsplans tunnelbanestation, gå längs med 
Arenagången och passera direkt förbi riskgruppen utanför Grekiska Kolgrillsbaren. I huvudsak var 
dessa bortasupportrar vanliga supportrar, inklusive familjer, och de ignorerades i stort helt av 
risksupportrarna. Det var dock en manlig supporter, som verkade berusad, som passerade baren 
sjungandes ramsor om bortalaget. Han konfronterades av fyra eller fem personer från riskgruppen 
som korsade gatan för att attackera honom. Han föll till marken vid attacken, men riskgruppen 
fortsatte misshandeln. ROMEO-enheten reagerade inte på den här händelsen, men hemmalagets 
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SLO, som befunnit sig på baren, sprang fram för att rädda bortasupportern och lugna ned 
situationen. 
 
Cirka fem minuter efter misshandeln kom tre tomma (förutom föraren) piketbussar körandes mot 
Arenagången från sin plats vid avspärrningen på Globentorget och de körde förbi riskgruppen som 
återigen var samlad utanför Grekiska Kolgrillsbaren. Bussarna vände sedan och åkte tillbaka till sina 
utgångspositioner. Det var inte tydligt vad målet med manövern var, förutom att fungera som 
avskräckande. En kort tid senare anlände en grupp DELTA-poliser och några av dem positionerade 
sig utanför Grekiska Kolgrillsbaren, vända mot supportrarna som var där men utan att 
kommunicera med dem, och formade som en barriär runt dem. Kort därefter kom ett antal ridande 
poliser förbi utanför. Under allt detta var det ingen verbal kommunikation som tog plats mellan 
polisen och supportrarna på baren eller med de bortasupportrar som passerade dem på väg till 
arenan. Denna händelse visar att målsättningen med absolut segregation i grunden var omöjlig, 
eftersom att både hemma- och bortasupportrar var tvungna att gå genom ett område som var 
dedikerat till hemmafansen för att komma till arenan. Med tanke på detta var det, trots 
spänningarna, väldigt lite polisnärvaro i det känsliga området. Det verkar uppenbart att EVENT-
polisen kunde skickats till Arenagången istället, specifikt området mellan Gullmarsplan och 
Grekiska Kolgrillsbaren, för att aktivt interagera och kommunicera med de supportrar som närmade 
sig riskgruppen och därigenom eventuellt förhindra konfrontationer; men med tanke på det 
begränsade antalet EVENT-poliser, och med tanke på deras grundläggande uppgift att följa 
bortasupportrarna på andra platser, var det helt enkelt inte möjligt. Sist men inte minst var det det 
lilla antalet Evenemangspoliser som gjorde att det inte fanns någon kapacitet för dem att 
interagera med den här gruppen eller jobba med SLO:er i ett försök att öka kommunikationen, 
underbygga en positiv supporterkultur och uppmuntra självreglering bland fansen.    
 

Riskbedömning och mobilisering 
 
Som vi redan beskrivit är det vår uppfattning att det generella förhållningssättet till polisens arbete 
kring fotbollsmatcher bygger på samma grund som SPT:ns strategiska principer. Vår forskning 
identifierar dock viktiga problem kring hur strategin används i praktiken. Vi kommer nu att utveckla 
den argumentationen genom att utforska hur olikheter i appliceringen av SPT kring fotbollsmatcher 
är ett direkt resultat av riskbedömningen som görs inför matcherna. Dessa olikheter underminerar 
den samlade utvecklingen av SPT som ett nationellt förhållningssätt. Dessutom kommer vi att titta 
på hur stora delar av polisens resurser läggs på arrangemang där riskerna egentligen är mycket 
låga. Detta mönster av inkonsekvens lyfter ytterligare viktiga frågor om vilken nivå av nationell 
koordination som kan uppnås och den typ av investeringar som behövs, speciellt för att möjliggöra 
utvecklingen av en sammanhängande underrättelsetjänst för att hjälpa befälen med att göra mer 
korrekta riskbedömningar, förutsatt att dessa bedömningar anses som kritiska för att bestämma 
vilken nivå av resurser som sedan faktiskt appliceras. 
 

Särskild händelse 
 
Riskbedömningen hos polisen i Sverige görs utifrån ett binärt kategoriseringssystem som resulterar 
i två kvalitativt olika typer av polismobilisering i samband med event. Om ett event kategoriseras 
som högrisk eller situationer som kan vara hotfulla förväntas uppstå klassas det som en ” Särskild 
händelsespeciell händelse”. Denna klassificering verkar huvudsakligen vara baserad på polisens 
tidigare erfarenheter av möten med klubbarnas supportrar. För att exemplifiera kan nämnas en 
polisobservatörs kommentar inför planeringen av en särskild händelse; ”Historien, historiskt stökigt 
med bangers, pyroteknik, maskering, en ovilja att lyssna och lyda poliser samt knuffande av poliser 
som försöker komma nära dem. Ultrasupportrarna knuffades på ett aggressivt sätt senaste gången 
de var här, och gången innan dess. Så, nu förbereder vi oss för att ta hand om ett problem som vi 
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inte tagit hand om på typ fem år i rad när de varit här”. Denna klassificering tillåter polisen att 
mobilisera resurser från hela, och om nödvändigt utanför, den egna regionen. Om nivån på 
arrangemanget däremot inte anses vara högrisk klassas det som ett vanligt event och då hanteras 
polisinsatsen, om den alls behövs, av den lokala polisenheten. Den största delen av våra 
observationer har gjorts i samband med speciella händelser, så vår analys kommer huvudsakligen 
från dessa. Dock framkom viktiga frågor även från de få polisinsatser som vi observerade vid 
arrangemang som inte ansågs vara högriskmatcher.  
 
De två ”vanliga” matcherna som vi observerade var båda två på Tele2 Arena i Stockholm under 
samma period som Stockholmspolisen hade påbörjat arbetet med sin EVENT-enhet. Inför båda 
dessa matcher antog polisen en strategi som var helt i linje med SPT i det att den försökte applicera 
de konfliktreducerande principerna genom en graderad taktik som baseras på facilitering och 
interaktion. Dock hade en majoritet av poliserna som arbetade den dagen ett fokus på att förhindra 
brott och oroligheter. För att uppnå målen mobiliserade den lokala polisen DELTA-enheter för att 
arbeta på dessa matcher som redan klassats som lågrisk. Dessa enheter användes i första hand på 
och omkring Arenagången, men de började inte arbeta förrän ca en timme innan avspark. Genom 
hela perioden observerade vi att dessa poliser hade väldigt låg eller ingen interaktion alls med 
supportrar, trots att det var tusentals som samlats i eller rörde sig kring det området. Våra 
observationsgrupper noterade att dessa tillfällen skulle varit optimala att involvera EVENT-polisen i 
för att låta dem utnyttja den avslappnade stämningen till att förbättra deras interaktionsfärdigheter 
och generellt hjälpa dem att utveckla positiva relationer med supportrar. Evenemangspolisen som 
var på plats var tydlig med att det var extremt värdefullt för dem att få möjligheten att interagera 
med supportrar i en sådan avslappnad miljö. 
 
Till exempel samlades en stor del av Ultras affilierade med hemmalaget på två barer vid 
Gullmarsplan omkring 13.55. Det var inga poliser närvarande förrän en polisbil med DELTA-poliser 
körde förbi, de återvände senare och parkerade en bit bort från barerna. Vår observatör noterade 
att inga poliser klev ur och det var ingen kommunikation mellan poliserna och supportrarna på 
baren. Runt 14.15 lämnade en del av supportrarna barerna för att påbörja promenaden mot arenan 
men inga poliser följde efter eller interagerade med dem på något sätt. Vid ungefär samma tid 
observerade en av våra grupper ytterligare en grupp med supportrar, somliga av dem med märken 
som signalerade att de tillhörde lagets Firma, som samlades vid Grekiska Kolgrillen vid 
Arenagången. Bland dessa supportrar fanns en av hemmalagets SLO:er, som vid tillfället var ledig. 
När observationsgruppen passerade baren kände SLO:n igen dem och kom fram för att med en 
omfamning hälsa på en av observatörerna som till vardags arbetar som EVENT-polis (men som 
också var ledig). Denna interaktion visar att det var möjligt med positiv interaktion mellan 
grupperna i den här kontexten. Trots detta körde strax efteråt en polispiket med DELTA-poliser upp 
utanför baren. De gick inte ut från bilen eller interagerade med supportrarna som passerade på 
något sätt. De enda uniformerade poliserna på plats var placerade vid trapporna i slutet av 
Arenagången, mot Gullmarsplans tunnelbanestation. Dessa två poliser hade i uppgift att arbeta 
med underrättelse och bekämpande verksamhet och de stoppade alla som gick och drack alkohol 
från att fortsätta framåt. Omkring 14.15 körde polisen i piketen vid Grekiska Kolgrillsbaren fram till 
övergångsstället, gick ur bilen, satte fast hjälmarna på bältet och gick sedan i par mot arenan. Våra 
observatörer noterade att dessa poliser inte interagerade med några under promenaden. 
 
Det verkar uppenbart att EVENT-polisen hade varit i en bättre position att uppnå de strategiska 
målsättningarna som dragits upp inför matchen i enlighet med SPT i detta lågriskscenario genom 
att leverera den graderade polisinsats som efterfrågats. Med tanke på den låga risken kring 
matchen verkar det mer logiskt att använda EVENT än DELTA, som trots allt är speciellt tränade för 
att hantera kravaller och upplopp. Det är just för detta ändamål som EVENT-enheterna utvecklats. 
Dock är EVENT-poliserna en specialistenhet som mobiliseras centralt och därför inte nödvändigtvis 
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är lokaliserade inom den lokala enhet som arbetar kring Tele2 Arena och på grund av detta kan de 
enbart kallas in för speciella händelser av den centrala - snarare än den lokala - organisationen. På 
grund av detta hade ingen av dem kallats in att jobba under matchen och därför gick man miste om 
dessa viktiga utvecklings-, interaktion- och samarbetsmöjligheter enbart på grund av hur 
riskbedömningen fungerar och dess relation till nivån på polisinsats, organisationsstruktur och 
mobiliseringsprocess. Det är därför viktigt att man tar i beaktande hur EVENT-enheterna kan bli 
mer integrerade och vara tillgängliga även för lågriskmatcher som inte når upp till klassificeringen 
för speciella händelser. 
 

Polisens Ansvarsskyldighet 
 
Polisens riskbedömning är till stor del baserad på underrättelserapporter och genomgångar men 
även den historiska antagonismen mellan supportrar till olika lag är en viktig del att ta hänsyn till. 
Den första riskbedömningen, som görs strax efter att spelschemat är satt, baseras till största del på 
historiken mellan klubbarna men ju närmre matchen man kommer desto mer information blir 
tillgänglig så som antal sålda biljetter, researrangemang och underrättelseinformation från polisen. 
I de polisinsatser som vi observerade uppstod vissa problem beträffande den ibland ytliga 
information som dessa riskbedömningar baserades på när det kom till hur betydelsefull och 
operativt relevant informationen faktiskt var. Vi noterade också insatser då polisbefälen verkade 
vara motvilliga att ta till sig information som kom fram närmare matchen ifall den informationen 
indikerade att matchen nu hade betydligt lägre risk än vad man hade förväntat sig. Sådan motvilja 
till att ”nedgradera” riskbedömningen kan uppstå på grund av den ansvarsskyldighet som tynger 
polisens insatsbeslut. 
 
Våra observationer noterade till exempel att vid minst ett tillfälle fanns indikationer på att den 
initiala klassificeringen av en match som särskild händelse inte längre rättfärdigades av 
informationen som polisen fick. Matchen involverade en lång och dyr resa på en måndagskväll för 
bortafansen, som dessutom hade än mer attraktiva matcher på båda sidor om denna. Det såldes få 
biljetter och informationen som kom från underrättelserapporterna indikerade att bara ett litet 
antal risksupportrar skulle komma och att de inte hade några stora planer, om ens några alls, på att 
uppsöka bråk. Trots alla dessa indikationer bestämde sig det lokala befälet för att använda 150 
poliser under matchen. Det kan ha varit så att beslutet fattades baserat på hemmalagets 
föregående match, där oroligheter hade uppstått vilket hade fått mycket uppmärksamhet i både 
nationell och internationell media. Det fanns alltså ett stort ansvarsproblem för polisen där ett stort 
antal poliser bedömdes vara nödvändiga trots att matchen i sig inte bedömdes utgöra någon större 
risk. Samtidigt som detta är förståeligt pekar det mot vikten av att förstå att ”risk”, när man pratar 
om den här typen av polisarbete, och alltså även de resurser som blir tillgängliga, inte enbart 
handlar om hur troligt det är att oroligheter inträffar. Det handlar minst lika mycket om det 
politiska trycket och det försämrande ryktet som kan uppstå ifall även mindre problem blåses upp 
till stora i samband med den här typen av viktiga och mediefokuserade arrangemang.      
 

Komplexiteten kring ”risk”: geografiska platser, identitet och ”territorium” 
 
Under samtliga av våra observationer tenderade både hemma- och bortasupportrar att samlas på 
olika pubar timmarna före match där de socialiserade, drack och uttryckte stöd för sina klubbar 
tillsammans med likasinnade. Dessa samlingar tenderade att ske på platser som var traditionella 
samlingsplatser för supportrar, eller på annat sätt symboliskt viktiga för de involverade 
supportergrupperna. Till exempel brukar Hammarbysupportrarna samlas på Medborgarplatsen 
innan sina matcher. Namnet ”Medborgarplatsen” sammanfattar deras identitet och arv från 
arbetarklassen, dessutom är det en plats med barer och restauranger mitt i hjärtat av Södermalm, 
ett område som klubben alltid varit förknippat med. På grund av denna historiska associering 



 

22 

mellan plats och identitet vore det orimligt, om inte helt otänkbart, för rivaliserande supportrar att 
samlas i närheten av Medborgarplatsen och skulle de göra det skulle det onekligen tolkas som en 
stor provokation, speciellt om de samlade supportrarna hörde till en ultras- eller huligangrupp. 
 
Supportrar som kommer från andra delar i Sverige för att spela i match i Stockholm brukar, på 
liknande sätt, samlas på olika pubar i Gamla Stan. Vad som då är tydligt är att den geografiska 
platsen har stor betydelse för polisens och motståndarsupportrarnas uppfattning om dess 
legitimitet, hur de interagerar och hur trolig en konfrontation är. Den geografiska platsen, eller det 
uppfattade ”territoriet”, verkar vara tätt sammankopplat med utvecklingen av fotbollsrelaterade 
konflikter i Sverige. Det var till exempel tydligt, under den tiden som vi observerat matcher, att en 
stor källa till konflikterna mellan Djurgården och Hammarby grundas i den uppfattade 
”äganderätten” eller ”territorium” kring Tele2 Arena under hemma- och bortamatcher. 
Spänningarna verkar ha börjat 2013 då Tele2 Arena i södra Stockholm antogs som delad 
hemmaplan för de båda klubbarna. Många Hammarbysupportrar anser att Tele2 Arena är och bör 
kallas ”Nya Söderstadion”, och enligt detta synsätt är Djurgårdarna ”hemlösa” inkräktare utan 
legitim rätt att befinna sig på en arena eller i en stadsdel som Hammarbysupportrar traditionsenligt 
sett som sina egna. 
 
Under våra observationer var det uppenbart att en fundamental grund till dessa problem handlade 
om huvudvägarna till och från arenan, speciellt från Gullmarsplan och Globens tunnelbanestationer, 
samt den viktigaste gågatan till stadion, Arenagången. Vi har redan berättat om de incidenter som 
inträffade under Hammarbys första derbymatch mot Djurgården på arenan då omkring 500 
risksupportrar samlats på baren En Arena som är i hjärtat av det område som tillägnats 
hemmasupportrarna. Vi noterade hur spänningen steg när en stor grupp med Hammarbysupportrar 
rörde sig från en annan bar i närheten för att försöka ta en väg som ledde dem direkt utanför En 
Arena, men denna aktion stoppades av polisen. Det var tydligt under denna händelse att mycket av 
interaktionerna mellan grupperna handlade om att symboliskt positionera sig både plats- och 
statusmässigt. På samma sätt var en central del av polisens arbete med att förhindra konfrontation 
mellan grupperna genomförbar tack vare polisens möjlighet att förhandla en rutt för Djurgårdarnas 
marsch från En Arena till Tele2 Arena5. 
 
Det skulle visa sig att denna konflikt kring territorium fortsatte under det följande derbyt då 
Hammarby var bortalag. Då var det ett stort antal Hammarbysupportrar, några av dem anslutna till 
deras firma KGB, som samlats på Medborgarplatsen. Under resan till arenan drog någon i 
nödbromsen på tunnelbanan när den passerade Gullmarsplans station. Omkring 200 Hammarbyare 
lyckades då ta sig av tåget, ta sig ut från stationen och effektivt undvika alla polisavspärrningar för 
att nå fram till Arenagången, där de startade flera våldsamma attacker. Dessutom har vi redan 
redovisat för hur, i samband med motsvarande match nästa säsong, en del av Djurgårdens firma - 
DFG - mobiliserade sig i Arenagången. Baserat på den intervjudata vi samlat in under våra 
observationer framgår det att många av de risksupportrar som samlats hade gjort det för att 
”skydda sitt område” mot Hammarbyattacker. Samma dag var det dessutom en stor grupp som 
attackerade en samling Hammarbysupportrar i närheten av Gullmarsplans tunnelbanestation. Det 
är intressant att notera att Gullmarsplan är i närheten av, om inte inom, det område som 
Djurgårdare anser vara deras under hemmamatcher, inte minst för att Gullmarsplan är den station 
som Djurgårdare instrueras att åka till när de är hemmalag. 
 
Vad dessa observationer tyder på är att den potentiella ”risk” som supportrar kan utgöra mot den 
allmänna ordningen är en konsekvens av pågående, framtida och historiska processer. Det är därför 
viktigt att man, i stället för att konsekvent peka ut specifika grupper som en risk, förstår historiens 

                                                                    
5 En mer fullständig rapport kring denna incident och dess polisinsats, dialogens roll och ’självregulering’ som ett sätt att stoppa 
eskalering är tillgänglig i den preliminära rapporten från ENABLE Fas 1. 
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betydelse samt den naturliga utvecklingen av supportergruppers interaktioner och relationer. På så 
sätt går det att förutse vilka platser där risken för konfrontation är högre och därigenom påverka 
förloppet genom att använda sig av proaktiv kommunikation för att medla. Ett sådant 
förhållningssätt skulle vara likvärdigt med de kunskapsprinciper som SPT:n förordar, men en sådan 
kontextualisering skedde inte under någon av de planeringsmöten inför matcherna som vi 
närvarande på. 
 

Specialiserat supporterengagemang 
 
Förutom en obalans i resursfördelningen bekräftar också observationerna de tydliga olikheter i det 
förhållningssätt som antagits av polisen i de olika regionerna när det kommer till specialiserad 
supporterinteraktion. Dessutom har vår forskning också noterat tydliga samband mellan de olika 
förhållningssätten och den varierande förmågan för poliserna att förstå och hantera de potentiella 
riskerna och därigenom leverera effektiva resultat.  

 

Evenemangspolis 
 
Som rapporterats tidigare har Stockholmspolisen utvecklat en unik form av dialogpoliser för 
fotbollsrelaterade insatser, vilka man refererar till som Evenemangspoliser. Under de observationer 
som involverade Stockholmsklubbarna bidrog både Evenemangspoliser och supporterpoliser till 
polisens möten inför arrangemangen, och tack vare det blev de lokala befälen bättre informerade. 
De inbördes förhållanden mellan supporterpoliser och Evenemangspoliser inom enheten är 
fortfarande oklara, men operativt har de lite observerad direktkontakt när de jobbar ute i fältet och 
därför arbetar de essentiellt som olika enheter. Ibland arbetar poliserna till och med medvetet för 
att försäkra sig om en tydlig skillnad mellan dem, genom Evenemangspolisens västar och 
supporterpolisernas civilkläder. Polisarbetet kring fotbollen i Stockholm är alltså centrerad kring ett 
åtagande att identifiera och förhindra kriminella handlingar hos supportrarna. Dock är detta 
supporterpolisernas roll understödd av en parallell, närliggande men i grunden separat 
samarbetsroll som medvetet styrs bort från tvång och mot dialog. 
 
Det är också tydligt att Stockholmssupportrarnas relation till de olika polisrollerna är väldigt olika. Å 
ena sidan talar supportrarna ofta negativt om sin antagonistiska relation till supporterpoliser. Å 
andra sidan, trots att engagemanget är olika i de tre Stockholmsklubbarna, har många supportrar - 
även de som klassas som ”risk” - relativt goda förbindelser med Evenemangspolisen vilket leder till 
legitimitet, tillit och ofta även värme mellan dem. Vi såg också att dessa förbindelser gjorde det 
möjligt för Evenemangspolisen att erbjuda information av hög kvalitet inför högriskmatcherna. De 
kunde bidra med inblick i de troliga beteendena, motivationerna och intentionerna samt den risk 
som supportrarna ibland stod för. Det var därför som Evenemangspolisen oftast var den mest 
tillförlitliga källan till information. I linje med de Konfliktreducerade Principerna gjorde 
informationens högre kvalitet det möjligt att bättre förutse deras beteenden det var därför lättare 
att planera kring och förhindra de potentiella riskerna. 
 
Vi observerade många exempel på de ytterligare möjligheter som kom från Evenemangspoliserna, 
men här ska vi fokusera på en fallstudie som gjordes i samband med en match mellan IFK Göteborg 
och Hammarby IF i september 20156. Precis innan matchen, runt 16.15, började de 300 
Hammarbysupportrarna som samlats i en pub i centrala Göteborg att ta sig enligt en förutbestämd 
rutt längs med Stampgatan, runt via den östra till den södra delen av arenan för att nå 
bortasektionen. Denna rutt användes som en form av segregering för att förhindra 
bortasupportrarna från att ta den mer direkta vägen förbi den västra sidan av arenan, då detta 

                                                                    
6 För ytterligare en detaljer fallstudie, se ENABLE Fas 1 preliminära rapport och matchen mellan DIF och Hammarby. 
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område är fullt av Göteborgsupportrar som anser att detta är ”deras” område. Bortasupportrar som 
marscherar från centrala Göteborg till arenan hålls på Stampgatan tack vare polisavspärrningar på 
de tre broarna som löper över kanalen. 
 
Under samma eftermiddag samlades en stor grupp Göteborgssupportrar på och kring 
Kungsportsavenyn, Göteborgs huvudgata, där hemmasupportrarna traditionellt samlas på 
matchdagar. På en pub hade en större grupp av Göteborgs Ultras samlas, och i en annan en mindre 
grupp från Wiseman, vilket är klubbens huliganfirma. Trots att supporterpolisen var närvarande höll 
de låg profil och de interagerade knappt med supportrarna på plats, trots att möjligheterna till det 
fanns. 
 
Det var tydligt att när det kom till planeringen inför matchen var polisbefälen mest oroade över den 
planerade marschen för Hammarbysupportrar från centrala Göteborg till arenan. Planeringsmötet 
inför matchen fokuserade nästan enbart på det potentiella våldet dessa supportrar kunde stå för. I 
kontrast var det ingen diskussion kring att Göteborgssupportrarna kunde, eller ens var kapabla till, 
att attackera Hammarbys marsch. En supportermarsch från Göteborgssupportrarna diskuterades 
aldrig. Detta trots att det annonserades på en supporterhemsida att en marsch skulle ta plats 16.30 
och omkring 16.15 samlades en grupp med maskerade supportrar utanför en av pubarna i området, 
och de indikerade tydligt att de formade täten på marschen. Omkring 16.30 var en stor andel 
supportrar samlade och började röra sig bakom den maskerade täten. Vid flera tillfällen tändes 
bengaler. Individerna som tände dem var inte maskerade utan lätta att identifiera, men polisen 
agerade inte. Förutom detta passerade marschen utan problem. 
 
Vid det här tillfället hade Hammarbysupportrarna, som varit tillmötesgående gällande polisens 
instruktioner, tagit till höger från Stampgatan in på Skånegatan. Ungefär samtidigt som de gjorde 
det slet sig ca 200 maskerade supportrar från Göteborgsmarschen, som vid det här laget anlänt till 
den västra sidan av arenan, och sprang längs med Ullevigatan mot Hammarbymarschen. Det var 
bara en grupp DELTA-poliser mellan de två grupperingarna så polisen var i klart numerärt underläge 
och kunde inte stoppa de attackerande Göteborgssupportrarna. Trots detta drog DELTA-poliserna, 
tillsammans med Evenemangspoliserna, sina batonger för att tillsammans med Hammarbyfansens 
förbereda sig på konfrontation med de attackerande Göteborgsfansen.  
 
På grund av avståndet tog det tid för Göteborgssupportrarna att nå korsningen men när de gjorde 
det sprang de rätt på och attackerade Hammarbysupportrarna våldsamt. Ett storskaligt slagsmål 
bröt ut. Konfrontationen skedde på en livlig gata och det var både vanliga supportrar och andra 
människor, i bilar och till fots, som nu hamnade mitt i den väldigt våldsamma konfrontationen. När 
man insåg att en konfrontation var oundviklig samtalade en av Evenemangspoliserna med 
inflytelserika Hammarbysupportrar och uppmuntrade dem att hjälpa dessa personer bort från 
konfrontationen. Våra observationer visar att i närheten av sammandrabbningen var det en 
Hammarbysupporter som felaktigt trodde att en ENABLE-observatör var en civilperson, och erbjöd 
sig att hjälpa honom bort från situationen. Med andra ord kunde Evenemangspolisen dra nytta av 
sina kunskaper om och relationer med supportergrupperna för att identifiera inflytelserika 
supportrar och använda dem för att påverka en orolig situation och minimera skadan av upploppet 
på andra människor. Det är viktigt att notera att minimera inverkan av arrangemanget på den 
större massan var ett huvudmål i Region Västs polisstrategi för dagen.   
 
Uniformerad supporterpolis 
 
I kontrast till Supporterpolisen i Stockholm bär dessa poliser i Västra och Södra regionerna uniform 
och de kombinerar underrättelsebevakning, spaning, åtal och dialog i samma roll. Våra 
observationer visar att denna kombination av spaning- och sambandsroller inte är lika 
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framgångsrika när det kommer till att interagera med supportrar, jämfört med arbetssättet i 
Stockholm. Intervjuer med supporterrepresentanter i Region Väst visar på en allvarlig antagonism 
till specifika supporterpoliser och relationerna är polariserade och avståndstagande. Dessutom var 
det tydligt under våra observationer att tillfällen av proaktiv, positiv kommunikation mellan polis 
och supportrar var väldigt få. Våra observationer registrerade till exempel flera exempel på när 
Supporterpolisen befann sig i närheten av supportrar men inte gjorde ansats till att inleda ett 
samtal. Under en av våra observationer noterade vi två Supporterpoliser som mobiliserats från en 
annan division och som inte hade någon tidigare erfarenhet av, eller relation till supportrarna. 
Samtidigt har supportrar beskrivit för oss hur de tolkar dessa Supporterpolisers beteende som 
uppenbara och medvetna försök att skrämma supportrarna. Sådana rapporter och observationer 
visar på ett problem med legitimiteten hos Supporterpolisen bland delar av supporterskaran. 
 
Självklart är några av dessa poliser väldigt duktiga på att engagera sig i rollen och de visar hög nivå 
av och förståelse för positiv kommunikation, men det är långt ifrån sant för alla poliser som 
användes i rollen. Denna form av uniformerad Supporterpolis verkar, oavsett de personliga 
olikheterna mellan poliserna, leda till bristande information till befälen vilket i sin tur leder till lägre 
kvalitet av dynamiska riskbedömningar, och det i sig underminerar polisens möjlighet till graderade 
taktiska beslut. Som exempel kan vi ta incidenten som nämndes tidigare där det var en mobilisering 
av maskerade fans vid Kungsportsavenyn som senare initierade attacken på Hammarbys 
supportermarsch. Flera gånger under planeringsmöten inför matchen framkom det att polisen inte 
hade någon information om tid, plats, rutt eller ens om det faktiskt skulle genomföras en 
supportermarsch även från Göteborgshåll. Det nämndes heller inte någonting om att 
Göteborgssupportrarna kunde vara de som initierade en sammandrabbning den dagen och därför 
kom den första insikten att det kunde ske när den maskerade gruppen redan börjat springa mot 
Hammarbysupportrarna, och vid det laget var det redan försent att förhindra en 
sammandrabbning. När den väl skedde var det dessutom inte några uniformerade Supporterpoliser 
från Göteborg i närheten av incidenten. Hade man haft bättre information och en kvalitativt bättre 
dynamisk riskbedömning i polisinsatsen är det möjligt att insatschefen placerat DELTA-enheter för 
att spärra av Ullevigatan och på det sättet stoppat attacken. 
 
Det finns andra exempel då bristande information underminerat polisens agerande. Innan matchen 
mellan Helsingborg och Malmö i maj 2016 var det ett antal Helsingborg- och FC Köpenhamns-
huliganer på plats i Helsingborg inför den planerade ankomsten av Malmösupportrar via ett chartrat 
tåg. Vid ett tillfälle var flera av dessa huliganer på plats i en bar på centralstationen där de satt och 
drack. Två Supporterpoliser från Helsingborg fanns på plats, men de stod en bit bort och 
observerade bara. Inte vid något tillfälle under våra observationer gjorde någon av dessa poliser en 
ansats att ta kontakt med supportrarna på något vis. Vad som är intressant här är att enligt en av 
våra observatörer var detta första gången, sedan incidenten 2014 när en Djurgårdssupporter miste 
livet, som danska huligangrupper närvarade vid en match i staden. Deras närvaro tycktes alltså vara 
en tydlig indikation på att risken för sammandrabbningar var förhöjd. Trots detta var 
Supporterpolisen, och därför hela polisinsatsen, uppenbarligen helt omedvetna om att danska 
huliganer planerade att närvara. Dessutom skulle en grupp av Malmös Ultras, som polisen klassat 
som risksupportrar, anlända till Malmö via supportertåget men de klev aldrig på. Det skickades 
aldrig någon information om detta från Supporterpolisen i Malmö till den i Helsingborg, trots att 
Malmös Supporterpolis fanns på plats på tåget. Dessa Malmösupportrar anlände istället, oväntat, 
via bil och kunde då ta sig direkt in till den del av staden där Helsingborgssupportrarna samlats, och 
de lyckades även initiera en relativt stor konfrontation. En av våra observatörer, från polisen i 
Helsingborg, noterade att om informationen hade kommit från Malmö till Helsingborg hade man 
kunnat hålla uppsikt över de tre vägarna in i staden och därigenom potentiellt upptäcka och stoppa 
bilen innan de tog sig in i området. 
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Det hela kulminerade i en relativt storskalig incident där en stor grupp med Helsingborgssupportrar 
samlades vid polisens avspärrning för att håna Malmösupportrarna som kommit med tåget. Efter 
att en banger exploderat sprang en stor del av gruppen mot Hamntorget där Malmösupportrarna 
anlänt. Detta ledde till en omedelbar eskalering av polisens insats då DELTA-poliser iförda hjälmar 
och med batongerna dragna gav sig in i området. Det var DELTA-enheter, ridande poliser och 
motorcykelpoliser på plats. En videofilm visar att en DELTA-enhet, efter den initiala 
sammandrabbningen, tvingar en grupp med ca 200 Helsingborgssupportrar bort från det område 
där Malmösupportrarna hålls kvar av polisen. Vid korsningen rörde sig gruppen längs med 
Drottninggatan innan de försökte återvända in på Kungsgatan via Badhusgatan, men återigen 
tvingades de tillbaka av en DELTA-piket som körde mot dem med sirenerna påslagna och blåljusen 
blinkande för att få dem att backa. När de tvingades tillbaka in på Järnvägsgatan möttes de av 
ytterligare DELTA-poliser med dragna batonger och fokus för antagonismen tycktes vid det här 
laget ha skiftat till polisen. Det var omkring den här tiden som ett fönster i en busskur på 
Järnvägsgatan slogs sönder, och en DELTA-polis kan ses sparka en Helsingborgssupporter. 
 
DELTA-poliserna tvingade, med dragna batonger, in gruppen på Stortorget. De formade sedan en 
avspärrning vid korsningen till Järnvägsgatan som förstärktes med fyra piketbussar, och samtidigt 
samlades supportrarna vid toppen av torget. Videofilmen visade hur några DELTA-poliser rörde sig 
in på torget och knuffade omkull tre män. Det finns indikationer på att användandet av 
tvångsåtgärder från polisen i den här situationen var oproportionerlig. Till exempel verkade en av de 
tre männen, som alla är klädda i vanliga kläder utan några indikationer på att de tillhör en riskgrupp, 
vara en person ur allmänheten som bara råkade vara på den platsen vid det tillfället, och det 
samstämmer med den uppfattning våra observatörer fick när de bevittnade händelsen. Mannen 
knuffades omkull på marken och hölls fast av en DELTA-polis. Hans arm låg utsträckt samtidigt som 
polisen knäböjer på hans rygg och slår på mannens arm med sin batong. En vän till mannen 
protesterar mot polisens agerande och en kort tid senare släpps mannen; våra observatörer 
noterade att han varken blev arresterad eller kvarhållen. Vid den här tidpunkten hade stämningen 
bland vissa Helsingborgssupportrar blivit än mer frustrerad över polisens agerande och 
Helsingborgs SLO klev in för att medla mellan grupperna. Enligt en av våra observatörer gjorde 
Helsingborgs SLO ett riktigt bra jobb i försöket att hålla tillbaka de här personerna, men han 
försökte också prata med polisen så observatören hjälpte honom att hitta den ansvariga polisen. 
SLO:n arbetade väldigt proaktivt. En kort stund senare lugnade också situationen ned sig och 
gruppen på omkring tre eller fyrahundra Helsingborgssupportrar gick tillsammans upp för 
trapporna och in i parken, följda av en DELTA-enhet. 
 
Denna händelse visar på de faror som finns i liknande situationer, både för supportrar och polis, som 
kan bli indragna i sammanhang där deras agerande kan få negativa konsekvenser. Dessa 
omständigheter förtydligar dessutom riskerna och farorna med ytterligare polarisering i relationen 
mellan supportrar och polis, samt det negativa rykte som sprids efter denna typ av konfrontation 
som skett mitt i staden en söndagseftermiddag. Den här händelsen visar också vikten av adekvat 
information och risken med ett bristande informationsflöde. Vår observation visar på att den här 
typen av begränsningar kan vara ett resultat av polariserade relationer mellan polis och supportrar 
som, delvis, infaller för att det inte funnits någon formell uppdelning mellan funktionerna för 
spaning och dialog utanför Stockholm. 
    
EVENT-polis 
 
Med tanke på att det saknas ett nationellt utformat ramverk eller utbildningsprogram för EVENT-
poliserna så är det inte förvånande att hur och när de används eller hur de har utvecklats skiljer sig 
mycket mellan de tre större SPT-regionerna. Observationerna i Helsingborg visade att stadens 
EVENT-poliser är några av de mest rutinerade, där vissa av dem varit aktiva vid omkring tjugo olika 
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tillfällen. Poliserna i Helsingborgs EVENT-avdelning plockas systematiskt från operativa enheter 
som redan har ett bra samarbete och väljs specifikt för att de är duktiga på att hantera stressiga 
situationer då de är vara vid att arbeta tillsammans i högriskmiljöer. I andra SPT-områden 
utvecklades dock EVENT-poliserna bra mycket senare och det har gjorts på ett sätt som skapat 
problem när det kommer till dess effektivitet. 
 
Under en högriskmatch mellan Djurgården och Hammarby i april 2015 skickades till exempel en 
enhet med EVENT-poliser till Gamla Stan som ett taktiskt gensvar på uppgifter om att omkring 
tusen supportrar, inklusive ett antal av Djurgårdens Ultras, samlats där. Trots att de fått 
instruktioner om att arbeta med dialog inför insatsen var det uppenbart för våra observatörer att 
det var väldigt lite verbal interaktion mellan poliser och supportrar. Detta var till stor del på grund av 
att många supportrar samlats inne på olika barer och poliserna var ovilliga att gå in på dem. En av 
ENABLE-observatörerna intervjuade en EVENT-polis som uttryckte att de gärna ville ha 
Evenemangspoliser eller SLO som en ”bro” för att överbygga avståndet och öppna upp 
kommunikationen med både vanliga supportrar och Ultras. Problemen som uppstod bland EVENT-
poliserna kunde i detta fallet delvis härledas till den ovanliga sammansättningen av poliser i just den 
här enheten, där många av dem kom från DELTA-enheter och saknade förståelse för, kunskaper om 
eller tro på konceptet. Det visar också på att ”interaktion” är en specialistkunskap som kräver 
utbildning, träning och systematisk utveckling över tid. 
 
Trots dessa initiala utmaningar följde EVENT-poliserna med gruppen när de började röra sig mot 
tunnelbanestationen i Gamla Stan och följde även med dem på tåget. Intressant nog berättade 
befälet för EVENT-gruppen, i en intervju efter matchen, att han avråtts av DELTA-enhetens befäl 
att kliva på tåget på grund av den utsatta situationen han skulle befinna sif i. EVENT-befälet 
ignorerade dock detta och tog med sin enhet på tåget och EVENT-poliserna placerades ut, i många 
fall en och en, genom tåget. Våra observatörer kunde se hur några poliser började interagera med 
supportrarna, vilket i sin tur ledde till att vissa supportrar dämpade sig lite och därigenom skapade 
den självreglerande atmosfären som man vill uppnå. Genom att använda poliserna på det här sättet 
blev det också tydligt att denna grupp inte var ett hot mot den allmänna ordningen. Dessutom var 
en av de största oroligheterna inför gruppens tunnelbaneresa att man skulle använda pyroteknik 
inne på tunnelbanan men i slutändan rapporterades inget användande av pyroteknik 
överhuvudtaget i tunnelbanenätet den dagen. I slutet av resan uppmuntrades supportrarna att 
lämna pyrotekniken till polisen och många valde också att göra det. 
 
Våra SLO-observatörer rapporterade en genomgående positiv reaktion på EVENT-polisen hos 
supportrarna. Över tid observerade vi också en utveckling av de poliser som ofta användes i den 
rollen, speciellt om de tog på sig uppdraget frivilligt. Men trots detta visar våra undersökningar att 
det finns en utmaning gällande accepterandet bland andra poliser när det kommer till det nya 
konceptet. Tidigt i projektet märkte en av våra observatörer hur EVENT-enheterna bland 
poliskollegorna benämndes med det nedvärderande ordet ”krampolisen”. I en intervju lite senare i 
processen med en senior DELTA-polis blev det tydligt att även om DELTA-polisen inte hade några 
problem med konceptet EVENT-poliser var många arga över att tvingas applicera det mot sin vilja. 
Vår forskning visade alltså på att det finns ett kulturellt motstånd hos polisen som också behöver 
hanteras. Som en polis kommenterade; ”Vi vet att majoriteten DELTA-poliser har använt och 
kommer att använda tvångsåtgärder. De bryr sig, det är vad det handlar om [för dem]…och sen när 
man lyfter blicken och tittar internt på polisen i Sverige, av alla vi jobbat med, tror faktiskt 
majoriteten av poliser fortfarande på den här typen av våldsanvändning, det är därför vi är där. Så vi 
har en liten sektion inom polisen som försöker förändra saker, men sen har vi, utanför processen, en 
stor del supportrar och en stor del av polisen som helt enkelt inte tror på det.” 
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Med tanke på otydligheten kring rollen måste poliser och befäl dessutom ofta lösa problem löpande 
och implementera de nya rollerna under själva arrangemanget. Under en match mellan Göteborg 
och Hammarby hade man till exempel satt ihop en EVENT-enhet som man briefade och skickade ut 
på fältet, men då visade det sig att befälet hade färre DELTA-poliser att tillgå då poliserna tagits 
därifrån. Som en konsekvens av tidigare oroligheter på och utanför arenan beslutade den operativa 
chefen att ta några av EVENT-poliserna och klä dem i DELTA-utrustning för att stötta DELTA-
enheten. Då skapades en situation där EVENT-polisen på ena sidan av avspärrningarna hade vanliga 
uniformer, och EVENT-polisen på den andra liknade DELTA-polisen med kravalliknande utrustning 
med hjälmar och batonger. EVENT-poliserna var inte helt säkra på sin roll och sitt ansvar vilket 
gjorde att de var tvungna att improvisera fram ett förhållningssätt som skulle kunna ha negativa 
följder på arbetet med EVENT-poliser och dess legitimitet framöver, både hos supportrar och andra 
poliser. 
 
En av de mest effektiva implementeringarna av EVENT-poliser observerade vi i Helsingborg under 
matchen mot Malmö vilken vi beskrivit ovan. När tåget med Malmösupportrar anlände fanns en 
grupp med EVENT-poliser på plattformen och de styrde gruppen mot den södra entrén. Gruppen 
med supportrar var mycket blandad med både Ultras och familjer med små barn. Det var också 
uppenbart att de Malmösupportrar som hade en vilja att konfrontera fanns någon annanstans men 
inte i den här gruppen. När supportrarna samlades utanför stationen skapade EVENT-poliserna en 
avspärrning runt dem och höll dem samlade där innan de skulle påbörja marschen upp mot arenan. 
Under den tiden som de stod på torget var det minimala, om några, kontaktförsök från polisens 
håll. Polisen gjorde ingen ansats att med ord förklara varför de var där och vad som skulle hända. 
Det fanns tydliga möjligheter till att kommunicera med gruppen om polisens intentioner med 
marschen, att man inte skulle få maskera sig eller använda pyroteknik men det gjordes inte. När 
marschen började så blandade sig dock EVENT-polisen med supportrarna och gick inne i marschen 
istället för bredvid, och vi kunde observera flera fall av personlig kontakt och konversationer som 
initierades av poliserna. En av målsättningarna med polisaktionen hade varit att förhindra 
användandet av pyroteknik och maskering. Supportrarna följde dessa anvisningar på väg till arenan 
trots att ett flertal provokationer skedde från Helsingborgshåll, och vid slutet av marschen hade 
inga bangers eller någon pyroteknik antänts. När de närmade sig arenan var det flera supportrar 
som släppte sin pyroteknik på marken vilket visar att de hade burit med sig dem i marschen men 
gjort ett aktivt val att inte tända dem. 
 
Det är dock också viktigt att poängtera att det skedde ett par händelser under marschen som 
skickade blandade signaler till Malmösupportrarna. Först och främst hade en ROMEO-enhet kallats 
in till att bevaka marschen, men deras närvaro åskådliggjorde två problem som inträffade vid flera 
tillfällen på andra platser. Den första handlar om hur man tolkar deras närhet. Som en av våra 
observatörer noterade; ”Även som vanlig åskådare är de obehagliga, ROMEO-polisen, och de bara 
står där såhär [aggressiv position]. Och då är de här supportrarna uppenbarligen bara barn, unga 
och familjer. Jag har förståelse för att det är Ultras där och att man måste hantera dem. De 
[ROMEO-poliserna] cirklade bara runt i bussar. Vid ett tillfälle åkte de förbi på ena sidan och sen 
tillbaka på andra. De bara körde omkring och vi undrade ’vad är det de försöker uppnå här?’ För en 
åskådare ser de nästan militäriska ut och det gör deras bilar också.” Deras närvaro i marschen 
berodde antagligen på de tidigare incidenterna som vi redan berättat om, vilka ökade 
spänningarna. Vi uppfattade att ROMEO-polisen var där för att ge understöd till EVENT-poliserna i 
och med att DELTA-polisen inte var tillgänglig på grund av de tidigare konfrontationerna. Men man 
måste förstå att på grund av deras roll, attityd och historia kan deras närvaro upplevas som 
provocerande.  
 
Den andra incidenten inträffade när marschen passerade intill en park. Poliserna stod vända mot 
marschen och våra observatörer antog att de var där för att skydda Malmösupportrarna mot en 
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eventuell attack från den närliggande parken. Men när man undersökte situationen bakom 
avspärrningarna var det tydligt att det inte fanns något direkt hot. Det var därför oklart varför 
DELTA-poliserna hade ställt upp sig på det sättet. Som en av våra polisobservatörer noterade; 
”eftersom att EVENT-polisen hade total kontroll över marschen fanns det ingen anledning alls, 
DELTA-poliserna gav bara intrycket av att någonting hände där”. Med andra ord skickade 
polisgrupperna direkt motsatta signaler i samma situation. Längre fram i marschen var det dock ett 
antal risksupportrar från Helsingborg som syntes spana och koordinera via mobiltelefoner kring 
marschen. Det här provocerade ett antal Malmöfans och spänningarna i marschen steg. Det tycktes 
att ROMEO-poliserna hade kunnat stoppa och samtala med individerna från Helsingborg men inga 
sådana försök till proaktiv ingripande skedde. Enligt ROMEO-befälet berodde det på att man 
bedömde att ett sådant försök skulle provocera ytterligare. Men med tanke på sammanhanget 
förtydligar ROMEO- och DELTA-polisernas agerande vilka problem som uppstår när man relaterar 
den dynamiska riskbedömningen till de faktiska, proaktiva taktiska besluten och hur man leder 
enheterna i att avläsa och hantera interaktioner på ett sätt som minskar spänningarna.  
 

Supporter Liaison Officers: För starkare självreglering  
 
Som vi redan refererat till i våra beskrivningar av olika händelser här ovan har SLO:er vid flera 
tillfällen spelat en nyckelroll när det gäller att undvika konflikter, lugna ned situationer eller lösa 
problem. Våra observationer stödjer därför påståendet att effektiv hantering av risker i samband 
med fotbollsmatcher i Sverige inte enbart är ett jobb för polisen. Det verkar framförallt vara förenat 
med närvaron av just den modellen som kallas ”Supporter Liaison Officers” (SLO), som specifikt är 
fokuserat på konfliktförhindrande och nedtrappning. Denna SLO-modell har koordinerats och dess 
utveckling möjliggjorts tack vare Svensk Elitfotboll (SEF) och projektet Stå upp för fotbollen. SLO-
rollen är skapad av fotbollsklubbarna och därför representerar de vikten av en strategisk och 
nationellt koordinerad investering från klubbarna. 
 
Våra observationer stödjer slutsatsen att SLO:er i Sverige arbetar enligt en specifik etisk kod som 
tillåter dem att agera med hög diskretion, ha kredibilitet bland supportrarna (inklusive de som 
klassas som ’risk’) men också ha ett verkningsfullt samarbete med polisen. Vår forskning visar också 
på samarbetet mellan SLO:er och polisen blir starkare om den förmedlas via regelbunden kontakt 
med Evenemangspolisen. Det har också visat sig vara bra med mer än en SLO i samma klubb men 
med olika specialiteter och bakgrund. Vissa SLO:er har till exempel tidigare varit aktiva och 
inflytelserika inom sina klubbars Ultras eller Firmor. Den bakgrunden verkar ge dem stor legitimitet 
och möjlighet att stärka självregleringen bland supportrar i kritiska situationer. 
 
För att ta ett exempel kan nämnas en av matcherna mot Djurgården när Hammarbysupportrar 
marscherade från Gullmarsplan mot Tele 2 Arena omkring 12.20 vilket var 5-10 minuter tidigare än 
vad polisen förväntade sig. Trots att SLO:er och polisen hade kommit överens om tiden var det 
uppenbart att majoriteten av supportrarna inte visste - eller aktivt ignorerade - den förutbestämda 
rutten som skulle ta dem runt Gullmarsplans tunnelbana mot den avskärmade delen vid slutet av 
Arenagången. Dessutom verkade de utplacerade EVENT-poliserna vid Gullmarsplan omedvetna om 
att det stigande antalet supportrar som samlades utanför pubarna var en indikation på att de gjorde 
sig redo att marschera. När marschen startade reagerade de därför inte tillräckligt snabbt och 
lyckades då inte positionera sig vid starten av marschen utan hamnade i slutet vilket gav 
supportrarna möjligheten att välja sin egna väg. Som en konsekvens av detta tog supportrarna den 
rakaste och enklaste vägen genom Gullmarsplans tunnelbanestations utgång som skulle ta dem 
direkt längs med Arenagången, där som vi tidigare nämnt, de skulle passerat en stor grupp av 
Djurgårdens risksupportrar som hade samlats på Grekiska Kolgrillsbaren. 
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Våra observatörer noterade att supportrarna gick lugnt och stilla, vilket är en indikation på att det 
inte var ett medvetet försök att undvika polisen, men den ändrade rutten var uppenbart riskfylld. 
Det är oklart varför, med tanke på rutten som marschen skulle ta, man inte placerat ut DELTA-
poliser vid tunnelbanestationen för att förhindra dem från att gå in där. Dock mobiliserades en 
DELTA-enhet på andra sidan stationen och de lyckades blockera Arenagången och styra marschen 
till vänster, under viadukten, för att möta upp den segregerade rutten som ledde till deras entréer 
via Hovet. Vid avspärrningen stod en SLO framför polisen som hälsade på supportrarna samtidigt 
som han visade dem mot vägen under bron. Denna SLO-aktion var avgörande i att förhindra 
konfrontationer med eller användande av tvångsåtgärder av DELTA-enheten, som hade på sig full 
kravallutrustning. Dock tog det inte lång tid innan en grupp supportrar - som vår observatör 
noterade hörde till Hammarbys firma, KGB - såg en möjlighet att bryta sig loss från gruppen. I 
samband med detta uppmuntrade de andra supportrar att följa med dem mot Arenagången. Än en 
gång ställde sig klubbens SLO i vägen och uppmuntrade supportrarna att istället gå mot arenan, 
vilket de gjorde. Det var efter dessa två viktiga insatser från SLO:n som EVENT-polisen anlände från 
längst bak i marschen och de tog sig då till starten för att assistera i att leda marschen på rätt väg. 
När marschen fortskred fyrade man av en del smällare, och rök och bengaler tändes. Det var dock 
tydligt att trots att EVENT-polisen kom dit sent undveks flera potentiella risksituationer i och med 
självreglering vilket uppmuntrades och gjordes möjligt av SLO:erna. Detta är ett av många exempel 
som observerade där SLO:erna spelade en viktig roll i att hantera och avstyra konflikter.   

 

Allmän ordning vs Allmän säkerhet  

 
Transport till och förflyttning inne på arenorna 
 
Det blev tydligt under våra observationer att polisinsatserna var mest fokuserade på hur man skulle 
hantera hot mot ”Allmänna ordningen”. Det var dock vid flera tillfällen som våra observatörer 
noterade betydande hot mot den allmänna säkerheten. Dessa situationer relaterade i stor del till 
incidenter som rörde stora folksamlingar på liten yta och undermålig hantering av stora grupper 
med supportrar som förflyttade sig till och rörde sig inne på arenan, samt användandet av 
pyroteknik. Inne på arenorna ledde också användandet av pyroteknik vid flera tillfällen till 
uppskjutna matcher, avbrott och negativa rubriker i tidningarna gällande faran i användandet. Det i 
sin tur ledde till att flera auktoritetsfigurer uttalade sig kring hur man bör tackla problemet. Dock 
bör man inse att trots att det finns en framträdande och genuin oro kring användandet av 
pyroteknik inne på och utanför arenorna, kan problemet som användandet skapar gällande hälsa 
och säkerhet, inte förstås i sin helhet utan en bredare förståelse för problemen med den allmänna 
säkerheten som de förknippas med. 
 
Hot mot den allmänna säkerheten observerades också när stora folksamlingar på kort tid 
förflyttade sig genom diverse knutpunkter i kollektivtrafiken. Vid en situation som vi observerade 
blev en grupp funktionärer på en station överväldigade av en stor samling supportrar som skulle ta 
sig ned på plattformen vilket gjorde att de inte kunde visa dem rätt väg. Det ledde till att gruppen 
bara använde sig av ett fåtal av de tillgängliga entréerna, vilket i sin tur resulterade i att alla 
samlades på samma plats på plattformen. Om man skött ankomsten vid stationen på ett bättre sätt 
hade man kunnat uppmuntra användandet av flera entréer för att se till att få en jämn spridning 
över hela plattformen. Trängseln medförde en uppenbar risk för andra personer som använde 
stationen, men också för supportrarna själva som riskerade att bli nedknuffade på spåret. I den här 
specifika situationen hade tillströmningen av folk varit lätt att räkna med men säkerhetsproblemen 
som uppstod förutsågs inte, eller övervägdes ens av polisen och ansvariga på stationen var inte 
tillräckligt koordinerade. Allt fokus låg istället på att förhindra brott eller upplopp. Den typen av 
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omständigheter visar på nödvändigheten i ett mer balanserat och strategiskt tankesätt när det 
kommer till de varierade problemen som kan och kommer att uppstå i dessa sammanhang. 
 
Vanan av supportrar att anordna marscher och säkerheten som placeras kring dem leder ibland 
också till situationer där väldigt stora grupper med folk anländer till arenan samtidigt. Under en av 
våra observationer anlände två organiserade marscher från två olika håll till arenan nästan precis 
samtidigt. Den stora tillströmningen av supportrar på en relativt liten yta ledde till ett högt tryck på 
arenans entréer. Bristen på anordnade köplatser (med till exempel tillfälliga avspärrningar) och att 
man inte använde vändkors i entrén ledde till att de snabbt blev överbelastade. Detta gjorde det 
svårt, om inte omöjligt, för funktionärerna att kontrollera giltiga biljetter och att visitera för 
pyroteknik. Inne på arenan var det dessutom sällan någon styrning kring hur supportrarna skulle 
röra sig inom olika sektioner. Därför var det fullt möjligt för fansen själva att fylla en sektion som de 
ville. Som en konsekvens av detta noterade våra observatörer vid ett flertal tillfällen att vissa 
sektioner blev överfulla. I vissa fall var det så fullt att våra observatörer inte ens kunde ta sig in på 
sektionen då supportrar tvingades att blockera gångar och trappor för att få plats, och vissa 
klättrade till och med upp på avspärrningarna för att kunna se planen. Vid dessa fall registrerade 
våra observatörer att situationen utgjorde ett stort hot mot den allmänna säkerheten.   
 

Tifon och pyroteknik  
 
Inne på arenan tar supportrar ofta initiativet till att anordna storslagna och imponerande 
koordinerade uppvisningar, eller Tifon, som oftast inkluderar användandet av stora banderoller, 
flaggor, papperskonfetti och pyroteknik. Både rökbomber och bengaler förekommer, trots att 
användandet av pyroteknik inne på arenorna är olagligt i Sverige. Det är oklart för oss i vilken 
utsträckning banderollerna och pappret som används har blivit testat för brandskyddsmedel. Dock 
var det vid flera tillfällen som användandet av dem också visade på viktiga säkerhetsrisker. Till 
exempel var det efter ett Tifo som stora högar av papper samlades längst ned och längst upp på en 
arenas nedre etage, där de bakersta rader var precis under det övre etaget. Pappret längst fram 
rensades omedelbart bort av brandmännen men pappershögarna längst bak låg kvar under hela 
matchen. Vid flera tillfällen tändes bengaler av de som stod längst fram på övre etage, direkt 
ovanför högarna med papper. Det var tydligt att om en eller flera bengaler hade tappats kunde de 
enkelt träffa pappershögarna. Med tanke på hur hett bengaler brinner och den stora mängd papper 
var det uppenbart att en sådan händelse snabbt kunnat leda till en enorm brandrisk. I en intervju 
med säkerhetsansvarig följande dag förklarade han att pappret inte rensats bort efter Tifot då 
säkerhetsnätet som användes för att avskärma ståplats från sittplats hindrade funktionärerna från 
att nå det nödvändiga området. Under den här specifika matchen hade dock platserna på 
hemmasektionen närmast avspärrningarna sålts till bortasupportrarna då hemmalaget medvetet 
säljer dessa platser till bortalagets supportrar för att möta den höga efterfrågan på biljetter till 
dessa matcher. Med andra ord var avspärrningarna som satts upp i syfte att upprätthålla den 
allmänna ordningen inte bara tveksam med tanke på hur nödvändig den faktiskt var, utan de kan 
också ha varit med och skapat en rejält förhöjd säkerhetsrisk för supportrarna på läktaren.  
 
Det är med tanke på detta tydligt från våra observationer att säkerhetsrisken gällande användandet 
av pyroteknik inte enbart är en fråga om själva pyrotekniken, utan också på vilket sätt den används. 
Vi observerade bland annat flera situationer där användandet visade på minimal, om ens någon, 
fara. I dessa situationer var det uppenbart att den minskade risken berodde på de stora 
ansträngningar som gjorts för att hantera brandfaran och säkerhetsrisken som användandet 
utgjorde. Vid flera tillfällen såg vi hur SLO, funktionärer och brandmän iförda brandsäkra kläder och 
med brandsläckare eller slangar var utplacerade för att snabbt åtgärda eventuella problem. Dessa 
”brandvakter” samlade in bengaler som ”brunnit ut” och använde hinkar med sand för att släcka 
dem helt. Det var tydligt att denna tillåtande förhållning till pyrotekniken skapade en känsla av 
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samarbete bland supportrarna och de arbetade tillsammans med arenapersonalen för att minska 
riskerna.  
 
Vissa klubbar och SLO:er talade väldigt positivt om att facilitera användandet av pyroteknik. Under 
en observation registrerade vi till exempel ett stort antal bengaler som tändes på ståplats inom de 
första fem minuterna av en match. Istället för att vara hotfullt eller skrämmande noterade våra 
observatörer att det uppfattades som ett skådespel som bara fungerade som ett positivt tillskott till 
atmosfären. Ståplatsläktaren var inte överfull, bengalerna var utspridda med rejäla mellanrum och 
det verkade inte vara någon direkt risk associerad till användandet. Vid det här tillfället mottog inte 
heller klubben några klagomål gällande pyrotekniken. Klubben hade även placerat 
sjukvårdspersonal på etaget ovanför för att hantera eventuella problem som kunde uppstå på grund 
av röken. Det noterades av klubben att detta tillåtande förhållningssätt till pyroteknik på arenan 
reflekterade den faktiska avkriminalisering som skett inne på arenorna; klubbarna förstår och 
accepterar att detta är en fundamental del av supportrarnas identitet och ett tydligt och viktigt 
uttryck för deras kultur. Klubben noterade också att supportrarna har en väsentlig auktoritet på 
dessa sektioner och genom att möjliggöra användandet av pyroteknik kunde klubben förhindra 
andra, mer allvarliga former av asocialt eller våldsamt beteende. De ansåg att om klubben skulle 
”slå ned” på användandet av pyroteknik kunde det skapa en negativ polarisering i relationen mellan 
klubben och supportrarna, och på så sätt minska klubbens möjlighet att arbeta med och uppmuntra 
den positiva supporterkulturen. 
 
Det är också en allmän uppfattning bland polisbefälen att användandet av pyroteknik klassas som 
ett mindre brott. Och som sådant skulle det oftast vara orimligt och oproportionerligt för dem - 
eller någon annan - att ingripa i en situation för att stoppa användandet. Av den anledningen finns 
ett antal polisiära strategidokument där man uttryckligen skrivit att polisen inte ska adoptera en 
nolltolerans mot användandet av pyroteknik. Detta är extra viktigt med tanke på möjligheten som 
polisen har att ingripa i dessa situationer, samt rätten att använda tvångsåtgärder för att uppnå 
resultat, vilket lätt kan leda till att skapa eller eskalera konflikter och hota säkerheten. Det är därför 
som polisen och klubbarna menar på att deras målsättning är att identifiera så många involverade 
personer som möjligt och agera efteråt. snarare än att ingripa under Tifon. Klubbarna genomför 
också hårda visiteringar vid entréerna. Det är dock tydliga motsättningar mellan dessa två 
förhållningssätt. Å ena sidan kräver ett ökat fokus på säkerhet ett visst möjliggörande och ett 
proaktivt samarbete mellan supportrar och arenor. Å andra sidan kan insatser som hämmar 
användandet potentiellt äventyra viktiga samarbeten och därigenom öka risken för skada.   
 

Ömsesidig påverkan av allmänna säkerhetsfrågor 
 
Den nuvarande situationen är uppenbart problematisk i och med utmaningarna som uppstår, vilka i 
sin tur kan leda till situationer som ibland är uppenbart farliga. Under en annan av de matcherna vi 
observerade kunde vi till exempel notera ett annat välorganiserat och koordinerat Tifo som 
involverade pyroteknik. Ett antal personer med maskering förflyttade sig till den främre raden på 
det övre etaget vilket skickade uppenbara signaler på att de skulle tända bengaler. Det fanns ingen 
polisnärvaro på den sektionen. Däremot fanns det ordningsvakter7 på plats men de gjorde ingen 
ansats att ingripa, istället satte de på sig rökmasker där de stod och övervakade Tifot. Precis som 
förväntat tände supportrarna sina bengaler och höll upp och ut dem, över sektionen på etaget 
nedanför dem vilken var kraftigt överbefolkad. Under Tifot tvingades en av supportrarna att släppa 
sin bengal då den blev för varm för honom att hålla. Som tur är föll den på betonggolvet på övre 
etaget, precis framför honom, men det var tydligt att den lika gärna kunde tappats på den trängre 

                                                                    
7 Dessa är privata säkerhetsvakter med juridiska rättigheter att vid behov använda våld och göra gripanden. De är verksamma inne på och 
utanför arenan som en del av klubbens säkerhetsarbete. De bär ofta skyddsutrustning vilken inkluderar hjälmar i NATO-stil och de bär 
batonger. 



 

33 

sektionen nedanför. Med tanke på hur trångt det var där, vilket i sin tur var ett resultat av bristen på 
styrning av supportrarna på den sektionen, var risken för brännskador, klämskador eller andra 
fysiska skador uppenbar. 
 
Med detta i åtanke tyckts det uppenbart att diskussionen gällande pyroteknik måste ske som en del 
i en bredare diskussion gällande säkerhets- och trygghetsproblem inne på och utanför arenorna. 
Faktum är att de ”farliga” incidenterna som involverade pyroteknik vilka vi observerade inne på 
arenorna var resultatet av flera tidigare interaktioner och komplicerade relaterade problem. Ett 
exempel på detta är att det inför de flesta matcherna noterades i polisinformationen att polisens 
roll är att ”stötta klubben” inne på arenan i deras säkerhetsarbete, men det specificerades aldrig 
exakt vad det innebar. Det fanns inte heller några formella avtal som definierade arbetsgången eller 
exakt på vilka villkor polisen skulle bistå i klubbarnas säkerhetsarbete eller för den delen när de 
skulle ta över kontrollen av säkerhetsarbetet. Vid flera tillfällen informerades våra observatörer om 
att de oftast stora grupperna av ordningsvakter stod under polisens kontroll ifall en incident 
uppstod. Men när frågan lyftes fanns aldrig några tydliga befälslinjer eller några riktlinjer för arbetet 
och ordningsvakterna deltog heller aldrig i polisens möte inför matcherna. Allt detta bidrog till stora 
oklarheter gällande samarbetets integritet, speciellt med tanke på att dess otydligheter enkelt 
skulle exponerats som svagheter ifall problem uppstod, vilket i sin tur kunde få allvarliga 
konsekvenser. 
 
Ett exempel på detta var en match då det var allmänt känt att det fanns ett område inne på arenan, 
väldigt nära bortasektionen, där risksupportrarna traditionellt brukade samlas för att provocera 
besökarna. Precis innan matchen initierade en stor grupp hemmasupportrar en attack på 
bortafansens marsch mot arenan vilket resulterade i väldigt orolig och spänd stämning redan innan 
matchen. Inne på arenan använde båda sektioner av supportrar en del pyroteknik, men våra 
observatörer kunde inte se att det innebar någon uppenbar risk. Under matchen stegrades dock 
provokationerna mot bortasupportrarna från de hemmafans som befann sig i det område som 
polisen inför matchen markerat som ett riskområde på arenan. Provocerandet, och gensvaret, 
stegrade ytterligare i samband med att det blev mål i matchen. Under hela tiden var det varken 
några ordningsvakter eller någon polis som gjorde några försök att ingripa och vår observatör 
tolkade det som att det var helt upp till bortasupportrarnas SLO att lugna ned situationen. Det var i 
detta sammanhang som en bengal kastades från bortasektionen in på den del av läktaren där 
hemmapubliken hade sittplatser. Situationen eskalerade omedelbart när bengalen då kastades 
tillbaka in i det mycket trånga bortasektionen, och sedan in på planen. Det hela urartade ytterligare 
med bangers och ännu en bengal som kastades då varken ordningsvakt eller polis gjorde någonting 
för att ingripa. Vid den här tidpunkten var det bara två ordningsvakter på hemmasektionen och det 
var tydligt att de var överväldigade och oförmögna att tvinga hemmasupportrarna därifrån. Det var 
nu som en bortasupporter kastade en bengal upp till familjesektionen som var ovanför dem, vilken 
sedan återigen kastades in på planen. 
 
Matchen avbröts och det tog tid innan situationen lugnats ned tillräckligt för att matchen skulle 
kunna återupptas. Det tog en väsentlig tid innan polisen anslöt för att ge stöd till ordningsvakterna 
och SLO:erna och när det väl skedde var det Evenemangs- och Supporterpolisen som agerade. 
Under hela insatsen fick de inget stöd från DELTA-poliserna. Nästa dag hade den lokala tidningen 
händelsen på löpsedeln tillsammans med ett foto som visade bengalen som brann på 
familjeläktaren intill skärrade barn. Samtidigt som det är viktigt att fördöma användandet av 
pyroteknik som vapen på det sätt som gjordes här, är det tydligt hur situationen uppstod när man 
ser till sammanhanget. Å ena sidan ska den oprovocerade attacken av hemmasupportrar på 
bortasupportrarnas marsch utanför arenan nämnas i sammanhanget. Denna aggressiva interaktion 
fortsatte sedan inne på arenan och stämningen var hätsk redan innan bengalerna tändes. Å andra 
sidan gjordes dessa interaktioner möjliga på grund av polisens och ordningsvakternas oförmåga att 
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hantera den hotfulla situationen inne på arenan, och att hjälpa klubbens säkerhetsansvariga att 
hantera situationen. Men incidenten exemplifierar också några av de väldigt viktiga frågorna 
gällande varför ingen polis eller ordningsvakt hade placerats i den delen av arenan. Det med hänsyn 
till de uppenbara, och förutsedda, riskerna som diskuterats under polisens möten inför matchen 
samt gällande de instruktionerna som anger att polisen ska stötta klubben i deras jobb att stävja 
och reagera på sådana allvarliga och snabbt eskalerande situationer.    
 

Efter matcherna 
 
Efter att ha gått igenom allt i kronologisk ordning avslutar vi med en övergripande sammanfattning 
av forskningsresultaten som relaterar till insatserna efter matcherna. Icke förvånande är många av 
de problem som uppstår efter matcherna relaterade till att tusentals supportrar ska lämna området 
kring arenan på kort tid. Detta innebär oftast att man leder bortasupportrarna till stationer som 
ligger en bit från arenanorna. I de fall som bussar inte varit tillgängliga har polisen ibland varit 
tvungna att eskortera dem för att skydda dem från sporadiska försök av hemmasupportrarna att 
attackera marschen. Detta visar på hur polisen ofta fokuserar på bortasupportrarna och deras 
beteende när det uppstår en konflikt, trots att det är hemmasupportrarna som i många fall är i 
drivande. Detta visar också på hur dessa spänningar uppstår på grund av problem med 
infrastrukturen vilken förhindrar bortasupportrar att röra sig fritt till och från arenan då de måste ta 
sig igenom områden vilka hemmasupportrarna ser som ”sina” och därför kan och anser sig ha rätt 
att attackera dem. Som vi nämnt ovan skulle det kunna vara extremt lönsamt att fokusera på dessa 
problem genom att göra infrastrukturen kring arenan lämplig för segregation av supportrar och 
underlätta flödet av människor. Genom att ”designa bort” de potentiella konfrontationerna kunde 
man på detta sätt göra stora besparingar genom att minska de nödvändiga polisresurserna. 
 
Tele2 Arena är till viss del ett bra exempel på detta, men det är tydligt att det snarare är en 
lyckosam tillfällighet än en välgenomtänkt designlösning. Som vi tidigare nämnt underlättar 
infrastrukturen runt arenan, med hjälp av portabla staket, att hålla supportrarna åtskilda vid 
bortaentrén när Djurgården spelar som hemmalag8. Dock finns det, som vi också tidigare nämnt, 
utmaningar rörande i vilken utsträckning och hur en sådan segregering upprätthålls. Till exempel 
var det vid flera tillfällen som bortasupportrarna lämnade Tele2 Arena via Globens baksida, vilket 
ledde till att både borta- och hemmasupportrar lämnade området via en av de tre närmsta 
tunnelbanestationerna Globen, Skärmarbrink eller Gullmarsplan. En av polisens viktigaste uppgift i 
arbetet i området efter match är att skapa avspärrningar genom att använda sig av polispiketer och 
poliser från DELTA-enheten. Dock bidrar avspärrningarna huvudsakligen till ökad trängsel genom 
att kraftigt inskränka på utrymmet där supportrarna försöker ta sig hem så fort som möjligt. Vid 
flera tillfällen skapade avspärrningarna, med poliser i full utrustning, stora folksamlingar på båda 
sidor om dem där supportergrupperna kom i kontakt med varandra, och blandades, utan 
konfrontationer. Med tanke på att det inte fanns några spänningar mellan grupperna var det oklart 
varför man ansåg att avspärrningarna var nödvändiga. Än en gång visade det på utmaningen med 
att länka samman de taktiska insatserna med den dynamiska riskbedömningen samt på den 
bristande hänvisning till den strategiska målsättningen att underlätta det arbetet. På andra platser 
runt arenan där supportrarna till slut blandades, speciellt omkring Gullmarsplans tunnelbanestation, 
observerades några väldigt effektiva EVENT-poliser som löpande interagerade med supportrar. Det 
är dock uppenbart att försöket att hålla supportrarna åtskilda enbart sköt upp tidpunkten till att de 
tillslut kom i kontakt. Så som man arbetar idag upprätthålls uppdelningen av supportrar oftast 
genom aggressivt polisarbete som obefogat begränsar rörelsefriheten och endast leder till att 
förflytta punkten där supportrarna möts till en plats där en eventuell konflikt bara är svårare att 
hantera.  

                                                                    
8 Detta gäller inte när Djurgården spelar på Tele2 Arena som bortalag. 
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Vid en liknande match, men vid ett annat tillfälle, tog sig en grupp på 40-50 av hemmalagets Ultras 
förbi det tillfälliga staket som placerats ut på den övre delen av området kring arenan, intill Quality 
Hotel Globe. Staketet var utplacerat för att skärma av området nedanför där bortasupportrarna 
kom ut från arenan men det fanns ingen polis eller ordningsvakt där så det var enkelt för dem att ta 
sig runt avspärrningen, vilket de också gjorde och började kasta flaskor ned på bortasupportrarna 
som lämnade arenan. Kort därefter samlade några poliser som var i närheten av händelsen ihop en 
grupp om 25 supportrar och höll dem kvar på området. Som en ”säkerhetsåtgärd” samlade man de 
över 18 år och satte dem på en buss innan man skjutsade dem 2-3 timmar utanför stan, till områden 
med mycket begränsad tillgång till kollektivtrafik, där de släpptes av för att själva ta sig hem. Med 
tanke på att det var en kvällsmatch kunde det ha varit i princip omöjligt för vissa av dem att ta sig 
hem. Dessutom var tillfället när de samlades ihop separerat från incidenten med flaskorna, både när 
det gällde tidpunkt och plats. På grund av detta fanns det inte något belägg för att alla de som hölls 
kvar var involverade i, eller hade sökt upp, oroligheterna tidigare. Det har också rapporterats från 
Evenemangspolisen som pratat direkt med supportrar som hamnat i liknande kvarhållning enbart 
för att de varit på fel plats vid fel tillfälle. Dessa supportrar hade en djupgående känsla av orättvisa 
och antagonism mot polisen och, som en polis beskrev det, hade de i princip ”gjorts till huliganer” 
på grund av polisens agerande. Det är uppenbart att Evenemangspolisens arbete att bygga tillit och 
relationer gravt undermineras av liknande taktik. Därför, även om taktiken tycks ta hand om 
problemen just där och då, kan den vara kontraproduktiv i det långa loppet. Med tanke på att 
taktiken i exemplet ovan genomfördes på grund av en incident som enkelt hade kunnat förhindrats 
enbart genom att placera ut poliser vid staketet, kan kvarhållandet av supportrarna och det följande 
handlingsförloppet tolkas som oproportionerlig då andra, mindre restriktiva alternativ fanns 
lättillgängliga för polisen. Utöver detta förbjuder Artikel 3 i Europakonventionen ”inhuman eller 
förnedrande behandling eller bestraffning”. Det finns inga undantag eller begränsningar till den 
Artikeln. Artikel 7 ger också skydd mot överdriven bestraffning. En polisaktion som den vi beskrivit 
ovan kan därför just nu vara tillåten under svensk lag, men samtidigt bryta mot 
Europakonventionen.  

Sammanfattning 
 
Ser man till den historiska utvecklingen av SPT är det viktigt att förstå att den från början drevs 
utifrån ett behov av att skapa en nationellt samordnad taktik när det kommer till polisens insatser 
vid demonstrationer. SPT:n har också medvetet byggts på ett genomgående engagemang till 
utvecklingen av ett forsknings- och teoribaserat arbetssätt samt en betydande investering i 
utbildning och utrustning för poliserna som varit med och utvecklat och implementerat taktiken 
(Adang, 2012). På så vis har den svenska polisen varit mycket framgångsrik i att skapa ett nationellt 
erkänt och koordinerat förhållningssätt till polisens hantering av demonstrationer, vilket var vad 
som krävdes efter upploppen i Göteborg 2001. Vår forskning lyfter dock vikten av att nu tydligare 
fokusera på vidareutveckling och användandet av SPT:n inom fotbollen. Enligt våra resultat är det i 
det här sammanhanget som SPT:n har ett antal problem med implementeringen men också där 
den genomgått några betydande förändringar. 
 
Det är ingen tvekan om att belastningen på SPT:n är hög på grund av de utmaningar som polisen 
möter i sitt arbete med hantering av fotbollssupportrar kring matcherna i Sverige. I samband med 
våra observationer har vi sett mobiliseringen av tusentals poliser vilka innebär en hög kostnad för 
skattebetalarna och en betydande inverkan på polisens övriga ansvarsområden. Vi har också 
observerat några extremt farliga och våldsamma situationer vilka uppstått då vissa supportrar 
aktivt har sökt upp och provocerat fram konflikter. SPT:n bygger på fyra konfliktreducerande 
principer i Kunskap, Kommunikation, Möjliggörande och Differentiering (Reicher et al, 2004, 2007). 
Dessutom är SPT:n beroende av en bred förankring i polisens organisation gällande insatser i 
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samband med folksamlingar i ett demokratiskt samhälle, det vill säga på ett sätt som är fokuserat 
på polisens uppdrag att inte inskränka på utan aktivt skydda de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Även om det råder vissa delade meningar kring detta så gäller inte polisens positiva 
och negativa arbetsuppgifter i det här sammanhanget enbart demonstrationer utan kan, och 
antagligen också bör, appliceras - så som SPT:n - på arbetet kring fotbollsmatcher (James & 
Pearson, 2015). Men även om vi sett att det finns ett utbrett stöd för SPT:n som strategi bland 
seniora befäl i samband med fotbollsmatcher i de största städerna i Sverige, visar våra 
undersökningar att strategin inte alltid implementeras på ett koordinerat sätt över hela landet. 
 
Under våra observationer har vi genomgående och överallt noterat ett uttryckt stöd, inom de 
strategier för polisens operativa arbete med fotboll, för att de konfliktreducerande principerna är 
centrala för att möjliggöra vad som refereras till som positiv supporterkultur. Det saknades dock 
oftast ett förtydligande kring vad som skulle möjliggöras mer exakt för att stärka den positiva 
supporterkulturen och ett övervägande fokus på operativ nivå låg fortsatt på att motverka 
oroligheter och störningar. Detta gjordes huvudsakligen genom försök att segregera supportrarna 
genom att utrusta polisenheterna med den taktiska möjligheten att ta till tvång och arbeta med att 
avskräcka från oroligheter. På motsvarande vis var det också väldigt lite fokus på kunskap kring den 
grundläggande supporterkulturen och dess identiteter, hur dessa kan interagera med den komplexa 
dynamiken som omger riskbedömningar eller hur polisens agerande kan påverka och uppmuntra 
den positiva supporterkulturen både nu och i framtiden. På det sättet är det viktigt att ge uttalad 
strategisk tyngd till arbetet för att stärka och balansera de mänskliga rättigheterna i 
fotbollssammanhang. Specifik hänsyn bör ges till hur polisarbetet relaterar till Artiklar 3, 5, 6, 7, 9, 
10 och 11 av Europakonventionen, då dessa rättigheter har påverkan i det här sammanhanget och 
ger ett tydligt ramverk för befälen att stipulera riktlinjer för precis vad det är som ska möjliggöras, 
för vem och under vilka förhållanden. 
 
Definitionen av ”graderat polisarbete” i Sverige är att man anpassar funktion, agerande och 
utrustning utifrån vad situationen kräver. Dessa situationsbaserade behov graderas enligt ett 
trafikljussystem med tre kategorier: grön, gul och röd. Detta graderade förhållningssätt är 
beroende av att enskilda poliser, så långt som är möjligt, behåller sina standarduniformer och 
interagerar på ett vänligt och proaktivt sätt så länge situationen befinner sig i den ”gröna” zonen, 
vilken utmärks genom bristen på oroligheter och hot. Som vi tidigare redogjort för baseras det 
graderade arbetet på forskning och teorier som visar att den här typen av avslappnade interaktioner 
underlättar när man vill undvika oroligheter genom att assistera med dynamisk riskbedömning som 
uppdateras i realtid. Detta förstärker i sin tur polisens hantering av potentiellt farliga situationer 
genom att man främjar polisens situationsmedvetenhet och ger en mer fullständig beslutsgrund. 
Det förbättrade informationsflödet bidrar dessutom till att det är en större chans att, ifall polisen 
behöver använda tvångsåtgärder i en ”gul” eller ”röd” zon, deras agerande kommer att upplevas 
som proportionerligt och differentierat. Det är dock av största vikt att vara medveten om att 
graderat polisarbete och ingripanden är grunden till att polisens arbete skall vara i linje med 
lagstiftningen och för att reducera potentiella konflikter genom att bilda och underhålla den 
upplevda legitimiteten hos den breda massan. På så vis är användandet av graderad taktisk respons 
ett sätt att nå de uppsatta målen och inte ett mål i sig.  
 
Som vi tidigare noterat finns konsekventa och systematiska problem som huvudsakligen rör låga 
nivåer av proaktiv verbal kommunikation samt negativ icke-verbal kommunikation från poliser som 
är i kontakt med supportrar. Dessa problem lyftes fram av alla våra observatörer på alla evenemang 
vi observerat, och vi har redan tidigare nämnt några av dem. Det fanns självklart också exempel på 
individuella poliser som engagerade sig proaktivt och positivt med supportrar, men det generella 
mönstret indikerar ett utbrett problem med positiv interaktion. Dessutom är det värt att notera att 
trots att det finns en tydlig förmåga att snabbt höja polisens taktiska ingripanden vid behov så var 
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man mer tveksam till att sänka nivån. Vid flera fall noterade våra observatörer en brist på 
interaktion från poliser i kritiska ögonblick för att förhindra en eskalering, samt andra tillfällen då 
mer kraftfulla reaktioner och gensvar krävdes men inte fanns tillgängliga. Som vi tidigare nämnt 
visar dessa mönster, över en rad olika matcher, på signifikanta problem när man ser till utförande 
och hur man ska uppnå de mer strategiska målen för användandet av SPT i fotbollen. Detta innebär 
två möjligheter när det gäller att hantera problemen. Antingen tar man beslutet att vidareutbilda 
DELTA-poliserna för att man ska kunna använda dem i flera olika situationer, iförda olika uniformer, 
beroende på deras uppgift, där de ska kunna leverera den verbala eller icke-verbala interaktionen. 
Eller så erkänner man att denna kunskap kring att kommunicera är en specialistkunskap som bäst 
genomförs av EVENT-poliserna som då behöver förstärkas och utvecklas för att uppnå dessa 
strategiska och taktiska mål. 
 
SPT:n är polisens förhållningssätt till hur de ska hantera stora folkmassor som bygger på utveckling 
av olika specifika poliskompetenser vilka sträcker sig från kommunikation till användande av våld. 
Kompetenserna som rör supporterinteraktion levereras på olika sätt runt om i Sverige. I Stockholm 
finns just nu Evenemangspoliser och Spotters (Spanare) som formar det som kallas Supporterpolis. 
Som komplement till dessa finns också ROMEO-poliser, eller liknande enheter med mandat att 
arrestera. Dessutom finns EVENT-poliser och Supporterpoliser, vilka i princip ser likadana ut, i 
liknande uniformer, men med olika uppdrag. Dessa olika benämningar och komplexa 
sammansättningar är uppenbarligen förvirrande och rimmar illa med ett enkelt och 
sammanhängande nationellt ramverk. Dessutom har det tidigare kunnat påvisats att uniformerad 
Supporterpolis har svårt att nå fram eller skapa och underhålla positiva relationer med supportrar. 
Det finns tydliga indikationer på att det råder en antagonism mellan dem och vissa grupperingar av 
supportrar, och kanske då främst de som kan skapa spontana (till skillnad från planerade och 
förutbestämda) ordningsstörningar. Som en konsekvens av detta är möjligheten för uniformerad 
polis att bidra till riskbedömningarna begränsad till underrättelse, spaning och avskräckande 
funktioner men har ingen möjlighet att bidra med supporterkontakter. Vår forskning visar på ett 
antal problem som alla är relaterade till varandra och som pekar på en slags kollaps av de nationella 
riktlinjerna för SPT och hur de används i fotbollssammanhang. 
 
Som vi tidigare nämnt har Dialogpolisen varit en central del av SPT från första början. Med det i 
åtanke är skapandet av Evenemangspoliser i Stockholm helt i linje med SPT och därför är det 
ytterst oklart och förvirrande, varför man inte valt att kalla dessa enheter för Dialogpoliser för 
fotboll. Vår analys gör det också uppenbart att det finns en tydlig fördel med att separera 
”spanings-” och ”dialog”-rollerna för fotbollspoliser i Sverige. På ett teoretiskt plan anses den 
graderade taktiska rollen vara effektiv på grund av sin positiva inverkan på de sociala identiteterna 
som driver det kollektiva agerandet i folksamlingar, och därigenom minska risken för konflikt 
genom att uppmuntra gruppen att själva reglera sitt beteende. Specialiserade 
kommunikationsbaserade ingripanden, som Dialogpoliserna står för, är erkänt effektiva på det här 
sättet (Holgersson & Knutsson, 2011; Stott, 2009; Stott, Scothern & Gorringe, 2013; Stott et al, 
2011, 2016). Evenemangspoliser är, som vi redan nämnt, ett konstruktivt bidrag till att göra polisens 
agerande i samband med fotbollsmatcher mer i linje med SPT:n. Det är på grund av detta föga 
förvånande att Evenemangspolisen kan spela, och i många fall redan spelar, en viktig roll i att bygga 
relationer som baseras på tillit mellan polis och supportrar - både de som klassas risksupportrar och 
de som inte gör det. Vår research visar också att det konsekventa användandet av dem på matcher, 
oavsett om matchen anses innebära hög eller låg risk, har en positiv inverkan på deras personliga 
utveckling i rollen och gör det möjligt för dem att arbeta diskret. Resultatet är förbättrad 
kommunikation mellan polis och supportrar vilket underlättar arbetet inför matcherna.  
 
Under arrangemangen verkar Evenemangspolisen även för att förbättra polisens kapacitet gällande 
dynamisk riskbedömning och därigenom underlätta beslutsfattningen för befälen och öppna upp 
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för möjligheten till dialogbaserade lösningar på oväntade situationer, även om de bedöms som 
situationer med hög risk. Som motsats till detta verkar de uniformerade supporterpoliserna som 
kombinerar spaningsarbete med samarbetsrollen erbjuda ett svagare informationsflöde till befälen 
och därigenom också en sämre dynamisk riskbedömning. Detta underminerar potentiellt polisens 
möjligheter att öka och minska taktiska ingripanden vid behov. Vi menar på att denna begränsning 
inte är ett resultat av dåligt utförande eller låg professionalitet på individnivå hos polisen och att 
uppfatta det som så är direkt felaktigt. Vi menar snarare att den polariserade relationen mellan 
polis och supportrar som vi observerat i huvudsak har sin grund i att det inte varit någon skillnad 
mellan spanings- och dialogfunktioner för fotbollspoliser utanför Stockholm. 
 
På det här viset har våra observationer ytterligare belyst den uppenbara fördelen med Dialogpoliser 
i detta sammanhang. Det i sin tur stämmer överens med de resultat man fått i Storbritannien och 
Danmark gällande effekten av den här typen av dialogledda polisingripanden kring fotbollsmatcher 
(Havelund, 2011; Stott et al, 2011, 2016). Även om Dialogpolisen självklart inte motverkar våldet 
helt och hållet har vi samlat in mycket bevis som stödjer uppfattningen att Evenemangspolisen i 
Stockholm kan vara, och redan är, en signifikant bidragande faktor till att polisens strategiska mål 
uppnås. Än en gång är det därför oklart varför denna funktion endast finns i Stockholm. Ingen av de 
andra storstadsregionerna, som alla använder sig av SPT, har Dialogpoliser inom fotbollen. Detta 
trots att samtliga regioner har Dialogpoliser och använder dem regelbundet i samband med 
demonstrationer och protester. Vi kunde inte hitta någon tydlig anledning till varför arbetet med 
SPT ser så fundamentalt olika ut när man applicerar den på folksamlingar i samband med 
fotbollsmatcher, speciellt utanför Stockholm där man har tydliga problem med 
supporterkonfrontationer. Med tanke på de tydliga forskningsbaserade, juridiska, historiska och 
operativa anledningarna till varför Dialogpolisen bör användas, och de uppenbara fördelarna och 
ökade möjligheten de bidrar med, visar vår forskning nyttan med att nationellt koordinera 
utvecklandet av Dialogpolis inom fotbollen med tillräckliga resurser för att säkerställa SPT:ns 
integritet i detta sammanhang. 
 
Som vi tidigare nämnt är det kanske på grund av det underförstådda sambandet mellan geografiska 
platser och risk för störning av den allmänna ordningen som de polisobservationer som vi 
observerat uteslutande fokuserat på fysisk segregation av supportrar. Vi har dragit slutsatsen att 
polisens möjligheter att segregera potentiellt hotfulla supportergrupper var som mest lyckade då 
planeringen inför matcherna involverade regelbundna möten mellan polis och SLO:er. Men även 
om kommunikationen verkar fungera på befälsnivå fann vi att de taktiska resurser som specifikt 
avsatts för att förstärka kommunikationen kring supporterengagemang inte bara var mindre i antal 
rent proportionellt, de var också ofta underbemannade och sammansatta mer på måfå. Vi 
observerade scenarion där det verkade uppenbart att EVENT-polisen kunde använts för att aktivt 
interagera med supportrar för att förhindra uppkomsten av bråk; men det begränsade antalet 
EVENT-poliser betydde att de oftast placerades i andra sammanhang. Dessutom diskuterade vi hur 
polisens riskbedömningsprocess innebär ett binärt kategoriseringssystem vilket resulterar i att 
EVENT-polisen enbart utplacerats vid evenemang som kategoriseras som speciella händelser. Det 
verkar uppenbart att EVENT-enheterna ofta vore bättre positionerade för att nå upp till de 
strategiska målen i linje med SPT:n om de var flera i antal, om personer med nödvändiga 
erfarenheter och kunskaper valdes för att fylla rollerna och om de var tillgängliga även vid 
lågriskmatcher. Med detta i åtanke verkar det viktigt att man tar i beaktande hur EVENT-enheterna 
kan utvecklas vidare och integreras mer både under speciella händelser och de evenemang som inte 
når upp till den klassificeringen. 
 
Ett återkommande problem under våra efterforskningar var det varierande och föränderliga 
användandet av dessa nya EVENT-poliser. EVENT-konceptet är bara i början av sin utveckling men 
våra observationer visar att dessa enheter adderar till polisens möjlighet att leverera en graderad 
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taktisk förmåga. Deras olika uniformer, operativa prioriteringar och beteende skickar ett tydligt 
meddelande till supportrar, både verbalt och icke-verbalt, av en positiv och tillåtande attityd från 
polisen. Deras möjlighet att agera med legitimitet inom folksamlingar placerar dem i en stark sits 
för att kunna uppmuntra positivt supporterbeteende men också för att snabbt kunna agera för att 
stötta självreglering. Den nuvarande bristen på tydlighet gällande dess förhållningssätt har dock vid 
tillfällen lett till förvirring i såväl polisens egen organisation, som bland supportrar om vad tanken 
med EVENT-konceptet är och dess olika användning i olika regioner. 
 
Vår analys föreslår att de specialistkunskaper som EVENT-enheterna bidrar med kring interaktion, 
med regelbunden användning, har stora möjligheter att utvecklas över tid, men de skulle dra nytta 
av ett tydligt och mer sammanhängande koncept, tydligare kompetensprofiler samt ett utvecklat 
utbildningsprogram. Det är viktigt att EVENT-polisen ses som en vidareutveckling av SPT i sin 
helhet, ett nationellt koncept för att hantera folksamlingar av alla slag. EVENT-polisen har 
utvecklats inom fotbollen men kan addera till kärnan av det graderade taktiska polisarbetet i sin 
helhet. För att bli mer effektiv behöver de därför samma utvecklingsstöd som gavs till SPT:n när det 
kommer till formell strategiutveckling, forskning och utbildning. Med tanke på visst motstånd inom 
polisen till dessa förändringar kanske utvecklingen kan dra nytta av ett nationellt koordinerat 
program av förändringsarbete likt det som underbyggde den lyckosamma introduktionen av 
liknande enheter i Danmark (Havelund et al, 2011). 
 
Som vi tidigare påpekat är kärnvärdet som EVENT-polisen kan leverera baserad på deras möjlighet 
att utveckla positiva och gränsöverskridande samarbeten samt att främja en möjliggörande 
polisattityd. Med detta i åtanke har det nuvarande upplägget varit något begränsat då de i 
huvudsak använts för att ta hand om de betydligt mindre grupperna av bortasupportrar och bestått 
av poliser med begränsad erfarenhet av rollen. Det innebär att EVENT-polisen finner det svårt att 
interagera med supportrar på grund av bristen på nödvändig kunskap och socialt kapital. Om 
EVENT-poliserna istället sattes på att hantera hemmafansen under regelbundna evenemang skulle 
det leda till att poliserna känner sig mer hemma och blir mer bekväma med 
supportergrupperingarna. Denna utveckling av socialt kapital skulle förstärkas ytterligare om dessa 
poliser kunde utplaceras på evenemang som kräver en polisnärvaro men utan att kvalificera sig som 
särskild händelse. Vi föreslår också att det skulle kunna utvecklas ytterligare om en utvald grupp av 
EVENT-poliser följde med hemmasupportrarna på deras bortamatcher. Detta skulle dramatiskt 
stärka deras möjlighet att utveckla socialt kapital bland de grupper som regelbundet innebär en risk 
kring polisoperationer i andra regioner. Om denna approach implementerades på en nationell nivå 
skulle dessutom en grupp EVENT-poliser placeras i en enhet med poliser från en annan region. 
Detta skulle minska behovet av, och därför också kostnaden för, en EVENT-grupp inom den 
regionen. Med tiden skulle det innebära att nedtrappningsarbetet som möjliggjorts av detta 
förhållningssätt kan vara väldigt förmånligt när det kommer till att lösa upp dynamiken i 
långtgående konfliktreducingar och därigenom, under en period på två till tre år, signifikant 
reducera poliskostnaderna på en nationell nivå (Stott, Hoggett & Pearson, 2011). 
 
Observationerna i var och en av storstadsregionerna visar på en uppenbar relation mellan 
geografisk plats, konceptualisering av territorium, supporteridentitet och interaktioner. Med vår 
forskning som grund verkar dessa relaterade faktorer vara instrumentala för dynamiken inom ”risk”. 
Det kan vara så att fokus på dessa faktorer uppstår delvis på grund av att de föder föreställningen 
bland supportrar och polis att närvaron av supportrar, för samlingar och marscher, är legitima på de 
specifika platserna. Det är, som sådant, uppenbart att svensk supporterkultur har en speciell och 
komplex form, vilken kommer att fortsätta ställa polisen inför riskscenarion även i framtiden. Det är 
uppenbart att en bredare förståelse för supporterkulturen och dess underliggande värderingar och 
symboliska interaktioner kommer att hjälpa polisen att förstå samt förutse potentiella risker, och 
därigenom stärka de regionala och lokala polisoperationerna i sitt arbete att uppmuntra 
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självreglering i situationer som annars skulle uppfattas som högrisk. Det är tydligt att vissa klubbar 
och supportergrupperingar i Sverige saknar de effektiva kanalerna för att ha en dialog med polisen. 
Vår forskning visar att där dessa kanaler saknas är det viktigt för både polisen och de relevanta 
klubbarna att investera i arbetet att överkomma hindren för effektiv kommunikation. Det är precis 
detta som varit utmaningen historiskt sett för Dialogpolisen när det kommer till demonstrationer, 
vilket belyser möjligheten för Evenemangspolisen att ta sig an den rollen i fotbollssammanhang 
med stöd av seniora kollegor. 
 
Det är lika tydligt att all sådan investering från polisens håll bör matchas av klubbarna genom 
uppslutning bakom SLO-konceptet, vars funktion verkar vara minst lika viktig i arbetet med att 
lugna ned situationer. Sist men inte minst är det värt att notera att det pågår en tydlig 
avkriminalisering av användandet av pyroteknik på svenska arenor. Samtidigt som majoriteten av 
de som använde pyroteknik som vi observerat inte verkade bidra till något entydigt hot just då, var 
det kombinationen av dessa organiserade och koordinerade tifon med dålig hantering av 
folkmassor som allvarligt hotade den allmänna säkerheten på arenorna. Den nuvarande situationen 
med kriminaliserandet är uppenbarligen inte effektiv och därför kan det vara en möjlighet att 
adressera problemet med fokus på hälsa och säkerhet och därigenom möjliggöra utvecklingen av 
legalt användande. 
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