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En strategi mot fotbollsvåldet  
 

BAKGRUND 

Våldet kring fotbollen är ett problem både för fotbollen och för samhället i stort. På 
samma sätt som våld i samband med fotbollsmatcher är ett problem för många krävs 
också att många samverkar för att bekämpa det. 

Den 1 april 2009 trädde ny lagstiftning i kraft som gör det lättare att bekämpa våldet. 
Den ger ökade möjligheter att komma åt våldsverkarna. Det är viktigt att den utnyttjas. 

Ingen lagstiftning ensam kan emellertid få bukt med våldet. Härutöver krävs ett nära 
och systematiskt samarbete mellan alla berörda för att nå resultat. 

Som grund för ett sådant samarbete har nedanstående parter utarbetat en strategi mot 
våldet i samband med fotbollsmatcher i Stockholms län. 

STRATEGIN  

Strategin är en handlingsplan där problemen definieras, liksom de åtgärder som berörda 
parter är beredda att ansvara för.  

Själva sammansättningen av parterna ger en bild också av de åtgärder som måste vidtas. 
Klubbarnas deltagande är centralt. Men det är också insatserna från kommunerna och de 
rättsvårdande myndigheterna, inte minst därför att våldet i samband med fotbolls-
matcher är bredare än enbart bråk relaterat till själva sporten. 

Det förtjänar att understrykas att det är de koordinerade insatserna som är helt 
avgörande för framgång. 

Parterna är: 

AIK Fotboll 

Djurgårdens IF Fotboll 

Hammarby Fotboll 

IF Brommapojkarna 

Stockholms stad 

Solna stad 

Polisen 

Åklagarmyndigheten 

AB Stockholm Globe Arenas 

Fryshuset genom Fotbollsalliansen och Huliganpäron 

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) 
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Storstockholms brandförsvar genom Program Supporter 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

Svenska Fotbollförbundet 

Stockholms Fotbollsförbund 

Stockholms Idrottsförbund 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

 

MÅLET 

Vi som ingår som parter i kampen mot våldet inser att våldet har komplexa orsaker med 
varierande anknytning till fotbollen som sådan. Vårt mål är att pressa tillbaka våldsutöv-
ningen genom ett brett samarbete – från förebyggande insatser till insatser vid matcherna. 
Vi vill bygga en gemensam värdegrund mellan alla som är engagerade i och för fotbollen. 

METODEN 

Metoden för att nå målet är ett förpliktande engagemang från var och en av oss och 
tätast möjliga samverkan mellan oss. Gentemot den som planerar att störa fotbolls-
sporten är beskedet ett och samma: Vi accepterar inte att våld förstör fotbollen.  
Vi vill själva vara föredömen genom att alltid ta avstånd från all form av 
våldsanvändning.  
Vi är samtidigt medvetna om att våldet har många orsaker. Vi kommer gemensamt att 
fördjupa kunskaperna om våldet och våldets orsaker genom en särskild studie. 
Resultatet av denna kommer att utnyttjas i vårt fortsatta arbete. Vi kommer också att dra 
nytta av svensk forskning som redan finns och av internationell kunskap, bland annat 
från EU-samarbetet. En viktig utgångspunkt är att det är enskilda individer som står för 
våldet. Vårt gemensamma arbete syftar ytterst till att nå fram till de enskilda vålds-
verkarna och få dem att ta ansvar för sitt beteende.  

FÖREBYGGANDE INSATSER 

Många insatser mot fotbollsvåldet blir med nödvändighet av akut karaktär och i anslut-
ning till matcher. Våldet måste emellertid bekämpas också med andra insatser.  

Flera av parterna kommer att medverka i förebyggande insatser i skolorna, där sådana 
efterfrågas.  

Klubbarna och supporterorganisationerna kommer, genom att främja en positiv 
supporterkultur, också att bidra i det förebyggande arbetet. I en sådan kultur ingår att 
sätta tydliga gränser gentemot, och ta avstånd från, ett oacceptabelt uppträdande 
bland supporters.  
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KONKRETA ÅTGÄRDER 

Vi har gemensamt diskuterat vad var och en av oss kan och måste göra. De åtgärder vi 
nu överenskommit om är därför både ett individuellt åtagande och ett gemensamt 
ansvar. Vi är övertygade om att helhetssyn och samordning av många olika åtgärder är 
nyckeln till framgång. Inom en sådan ram är det samtidigt avgörande att tydliggöra vem 
som är ansvarig för vad. 

Klubbarna 

Klubbarna har en avgörande roll i kampen mot våldet.  

Klubbarna har i våra samtal påtagit sig ett övergripande samordningsansvar inför och 
under matcherna. Behov av en vidgad samordning finns gentemot berörda kommuner, 
för att rätt kunna bedöma transportbehoven gentemot supporterorganisationerna och 
gentemot SL. 

Speltiderna kan inverka på publikens uppträdande. Tveksamhet finns samtidigt om de 
ekonomiska konsekvenserna av spel på dagtid. Klubbarna kommer att utvärdera 
erfarenheterna av derbymatcher på dagtid. 

Ledorden i klubbarnas verksamhet är och kommer även i framtiden att vara trygghet, 
service och dialog. I ett första skede lyfter klubbarna fram följande uppgifter:  

• ansvar för att de krav som ställs på arrangören efterlevs. 

• ansvar för att samordningsfunktionen vid arrangemangen efterlevs och utvecklas.  

• ansvar för att utveckla och förtydliga matchorganisationen genom att sätta 
service och trygghet i centrum. 

• ansvar för att alla aspekter vägs in när arrangemang planeras och genomförs. 

• ansvar för att de utskänkningstillstånd som finns vid arrangemangen efterlevs, 
och - om så inte sker - agera i de frågor som uppkommer.   

• verka för en drog- och alkoholfri ungdomsmiljö. 

• verka för och ge förutsättningar för en ökad vuxen/föräldrar närvaro.  

• verka för att alla supportrar skall känna sig trygga och få den service som sig bör.  

• främja den supporterkultur som återfinns på hela arenan, samt vara lyhörda för 
det som sker och ta tydlig ställning i sakfrågor. 

• utveckla samarbete mellan samtliga aktörer och trygga att alla berörda ges möjlig-
heten att vara med och delta i de olika processerna som berör publika arrangemang. 

• verka för att rollfördelningen klargörs bland berörda parter. 

• verka för att arbetet på nationell och regional nivå fortgår/ förtydligas och 
klargörs mellan de aktörer som finns. 

• vidbehålla och vid behov utveckla de olika ”trappstegsmodeller” som idag finns. 

• planera och utveckla kringarrangemang med inriktning på service och trygghet. 

5 



  

• verka för att respektive klubbs värdegrunder på ett tydligt sätt kommuniceras till 
spelare, ledare, anställda, medlemmar och supportrar. 

• alltid ta avstånd från destruktiva beteenden som utförs under eller i samband 
med matcharrangemang. 

• verka för att den publik som besöker arrangemangen får en god service med 
betoning på trygghet och trivsel. 

• understödja den positiva supporter- och läktarkulturen så att denna ges utrymme 
under arrangemangen. 

• arbeta med sociala insatser för att fånga upp och hantera destruktiva supporterelement. 

 

Polis och åklagare 

Ordningsmakten har ett huvudansvar för ordningen inför, under och efter matcherna.  

Polisen kommer att öka utbildningsinsatserna gentemot sina medarbetare, bland 
annat på Polishögskolan och förstärka samarbetet med supporterorganisationerna.  

Polisen kommer att utveckla samverkan med samtliga aktörer som har en genuin 
ambition att öka tryggheten och minska brottsligheten i samband med fotbollsmatcher. 
Samverkan utgår från en lyhördhet från alla parter för de olika intressen som föreligger. 
Polisens ambition är att efter bästa förmåga leva upp till detta, men kommer också att 
vara tydlig med de förväntningar man har på andra aktörers agerande. 

Åklagarmyndigheten har, tillsammans med polisen, ansvaret för att den som begått 
brott kan lagföras utan dröjsmål. Myndigheterna i rättskedjan strävar efter att hand-
läggningstiderna ska vara så korta som möjligt. Målet ska vara att avgöranden i fråga 
om tillträdesförbud ska fattas från en hemmamatch till nästa.  

Åklagarmyndigheten ska öka kvaliteten i processföringen och brottsutredningsverk-
samheten. Det ska leda till ökad lagföring. Vid åklagarkamrarna i Stockholm kommer 
en kontaktåklagare för detta särskilda ämnesområde att finnas. Beslut om handlägg-
ning i enskilda ärenden kommer att fattas av åklagare vid respektive åklagarkammare i 
Stockholm vilket bedöms vara det bästa sättet att undvika onödiga dröjsmål. 

Arenorna  

Arenornas utformning och utrustning påverkar möjligheten att upprätthålla ordningen 
vid matcherna. Inför uppförandet av nya arenor åtar sig arenaägarna att se till att de 
fysiska förutsättningarna för att motverka våldet är de bästa tänkbara, till exempel 
genom att det finns tillräcklig plats för nödvändiga säkerhetsåtgärder.  

Likaså ska de tekniska förutsättningarna för identifiering av ordningsstörningar och 
identifiering av dem som begår dessa störningar förstärkas, bland annat genom en 
kontinuerlig utvärdering av effekterna av kameraövervakning. Kameraövervakningen 
måste vara av sådan kvalitet att en säker identifiering är möjlig. 

In- och utpassering vid arenorna, liksom vid tunnelbanan måste kunna ske smidigt. 
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Transporter 

Transporterna till och från arenorna måste kunna genomföras på ett sätt som motverkar 
våld. SL har i detta sammanhang ett särskilt ansvar.  

Inför varje match måste trafiken anpassas till det förväntade behovet. Klubbarna och 
SL åtar sig att förstärka sitt samarbete för att uppnå detta. Häri ingår också att öka 
kunskapen om vilka transportbehov publiken har. SL kommer därutöver att förstärka 
sina insatser genom att: 

• upprätta fast trafikinformation i anslutning till större arenor med bland annat 
hänvisning till olika resealternativ. 

• sätta upp digitala skyltar med generell trafikinformation inom till exempel 
Råsunda, om arrangören ställer denna möjlighet till förfogande. 

• sätta in extra busstrafik utanför ordinarie linjesträckning i samverkan med berörda 
trafikentreprenörer. Skadegörelse som drabbar beställd busstrafik faktureras 
beställaren. 

• samverka aktivt med polisen och vid behov ställa extra ordningsvaktsresurser till 
förfogande inom SL:s anläggningar. 

Stockholm och Solna 

Storstockholms viktigaste arenor finns i Stockholm och Solna. De båda kommunernas 
aktiva medverkan behövs om våldet ska kunna bekämpas.  Stockholms stad kommer 
också att fortsätta sin kartläggning av supporterkulturen.  

Stockholms stad har i ett eget program mot fotbollsvåldet angett en rad ambitioner, 
bland annat: 

• Utöver själva idrotten kan positiva arrangemang genomföras utanför och inne på 
arenan i syfte att minska den aggressiva stämningen och att få åskådare att komma 
tidigare till arenan. På detta sätt undviks långa köer vilket skapar utrymme för en 
noggrannare visitering. 

• En senaste ankomsttid till arenan skulle kunna skapa utrymme för en noggrannare 
visitering. 

• Påtaglig onykterhet eller drogpåverkan vid insläppet till arenan kommer inte att 
accepteras. 

• Staden, polisen och klubbarna ska göra fortlöpande översyner av anläggningarna 
i syfte att öka säkerheten och minimera riskerna för våld och inträngning på 
spelplanerna. 

• Vid derbyn och högriskmatcher bör det övervägas om det endast ska finnas 
sittplatser på anläggningarna. 

• Klubbarna och polisen ska fortlöpande samverka med utbildning för de 
ordningsvakter som arbetar i samband med fotbollsmatcher. 

• Staden ska fortsätta att ekonomiskt stötta klubbarna i deras arbete med att skapa 
och stärka den positiva supporterkulturen.   
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Stockholms stad vill att högriskmatcher ska spelas under tidig dagtid på helger.  

Stockholms stad kommer också att inrätta en funktion med ett samlat ansvar för 
kommunens insatser för att bekämpa fotbollsvåldet. Denna "supportervåldssamordnare" 
kommer att inrättas under idrottsförvaltningen. 

 
Solna stad kommer att hålla planeringsmöten med berörda klubbar och andra 
intressenter inför högriskmatcher. Konkret kommer kommunen bland annat att: 

• tillsammans med berörda lag skapa positiva aktiviteter i samband med 
högriskmatcher. 

• aktivera resurser inom socialtjänsten, fritidsorganisationen och skolan i samband 
med högriskmatcher. 

• ingå i nätverk och samarbete i syfte att motverka våld i samband med fotboll. 

• i största möjliga utsträckning hålla ytor i närheten av arenan fria från Big Sac’s 
och liknande. 

• upplåta tid i skolorna för företrädare från Stockholmsklubbarna i syfte att 
informera om fotbollslagens arbete för en positiv läktarkultur. 

• vid behov stänga av vissa gator och upplåta plats för bussar för att snabbt 
evakuera stora publikmängder. 

Supportrarna  

Klubbarnas supporterorganisationer, genom SFSU, Huliganpäron, Fotbollsalliansen och 
Program Supporter, kommer att medverka aktivt för att skapa en positiv miljö under och 
runt matcherna, samt i övrigt medverka i arbetet mot fotbollsvåldet på flera sätt, bland 
annat genom att: 

• utveckla metoder för klubbarnas förebyggande arbete, bland annat genom att 
löpande utbilda företrädare för klubbarna. (Fotbollsalliansen) 

• verka för en ökad föräldranärvaro på matcherna. (Huliganpäron) 

• stödja föräldrar med barn i riskzonen. (Huliganpäron) 

• tidigt uppmärksamma ungdomar i riskzonen samt länka dem och deras föräldrar 
till hjälpinsatser. (Program Supporter) 

• motverka droger och alkoholförtäring inför och omkring matcherna.  
(Program Supporter) 

• alltid ta avstånd från våldsanvändning. 
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DET FORTSATTA ARBETET 

Att bekämpa fotbollsvåldet och motverka sådana företeelser i samhället som ger upphov 
till våld kommer att ta tid. De parter som nu beslutat att ta ett gemensamt ansvar 
kommer att utvärdera sina insatser efter två år för att bedöma framgången i arbetet. 

En av parterna utsedd mindre exekutivkommitté kommer att ansvara för att denna 
överenskommelse fullföljs. Gruppen kommer att ledas av landshövdingen. En särskild 
samordnare kommer att ha det direkta ansvaret för att den avgörande samverkan mellan 
berörda parter kommer till stånd. Kontinuitet och långsiktighet ska prägla arbetet. 

I det fortsatta arbetet kommer fördjupade kunskaper om våldets karaktär och orsaker att 
utnyttjas. Tillträdesfrågan, liksom drog- och alkoholproblemen, är i detta sammanhang 
särskilt viktiga arbetsområden. Behovet av initiativ för skärpt lagstiftning, till exempel 
en så kallad anmälningsplikt, kommer att prövas i ljuset av uppnådda resultat. 

 

 

Stockholm den 13 april 2010 
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