En nationell strategi för att
minska otrygghet, brott och
ordningsstörningar i samband
med idrottsevenemang,
2014-2017

Förord	
  
Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen och
består av representanter från Åklagarmyndigheten, Svenska Fotbollförbundet, Svensk
Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och Polismyndigheterna i
Stockholm, Västra Götaland och Skåne, har tagit initiativ till denna gemensamma
strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med
idrottsevenemang. Strategin syftar till att öka samverkan och samarbetet mellan alla
aktörer i ett idrottsevenemang. Ett större interagerande mellan aktörerna kommer att
bidra till att uppnå visionen om att evenemangen blir välkomnande, trygga, säkra och
stämningsfulla för alla.
Strategin har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Rikspolisstyrelsen,
Polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland, Svenska
Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan
och Svenska Bandyförbundet.
Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet och
Svenska Hockeyligan förbinder sig att arbeta tillsammans i enlighet med strategin under
2014-2017. Parterna ska därtill tydligt visa att brottslighet, våld och ordningsstörningar i
samband med idrottsevenemang inte accepteras och att detta ska visas genom ord och
handling – före, under och efter evenemanget. Oacceptabla beteenden ska motverkas
och brottsliga handlingar föranleda lagföring genom tydligare gränsdragningar och
kännbara konsekvenser.
Parterna ska aktivt och tydligt stödja och lyfta fram den positiva supporterkulturen.
Ett stort tack till Sveriges Kommuner och Landsting, Storstockholms brandförsvar,
Stockholm Globe Arenas och sekreteraren till den nationella samordnaren, vilka har
bidragit med specialistkompetens inom vissa områden. Ett stort tack även till
Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö som aktivt bidragit i arbetet med
strategin men som, på grund av sitt krav på opartiskhet i ärenden om tillträdesförbud,
saknar möjlighet att förbinda sig att arbeta på ett visst sätt med de som är parter i sådana
ärenden.
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Bakgrund	
  och	
  syfte	
  
Bakgrundsbeskrivning	
  
Det finns ett behov av ett enhetligt, tydligt och gemensamt förhållningssätt mellan polis,
idrottens aktörer och övriga samverkansparter avseende hanteringen av otrygghet,
ordningsstörningar och brottslighet i samband med idrottsevenemang. Det är många
aktörer som arbetar med att förebygga och förhindra detta och som alla har olika
möjligheter och förutsättningar för att kunna bidra till att visionen och målen uppnås.
Regeringens före detta särskilda utredare – och tillika nationella samordnare – med
uppdrag att lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan
motverkas, har i sitt delbetänkande Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23) noterat att
det finns ett behov av ett tydligt och gemensamt förhållningssätt över hela landet.
I BRÅ-rapporten, Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar (2008:20)
rekommenderas också att förbättra samordningen mellan de olika aktörerna på alla
nivåer. I rapporten föreslås att samverkansparterna tar fram en nationell strategi och
åtgärdsplan innehållande kort- och långsiktiga åtgärder som motverkar idrottsrelaterad
brottslighet.
I ett förslag från Standing Committee of the European Convention on Spectator
Violence and Misbehaviour at Sport Events and in Particular at Football Matches (TRV), förespråkas bland annat att medlemsstaterna utarbetar en gemensam nationell
strategi mellan aktörerna på central- och lokal nivå.
Behovet av ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan berörda aktörer har
således förts fram av flera, av varandra oberoende, organ och utredningar.
Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet har av dessa skäl tagit initiativ till att
utarbeta och införa en gemensam nationell strategi som ska ligga till grund för parternas
nationella, regionala och lokala aktiviteter.
Till den nationella strategin finns en idrottshandbok som kompletterar strategin. I
idrottshandboken klargörs bl.a. roller och ansvar och vissa områden som nämns i
strategin.

Syfte	
  och	
  målgrupp	
  
En gemensam strategi ger en tydlig signal om att brott och ordningsstörningar i
samband med ett idrottsevenemang inte accepteras. Den gemensamma strategin ska
vara vägledande för samverkansparterna på nationell-, regional- och lokal nivå och ska
utgöra en grund för en tydligare styrning och prioritering av aktiviteter för att minska
oroligheter, ordningsstörningar och brott i samband med ett idrottsevenemang. Insatser
och aktiviteter från myndigheter och det civila samhället ska synkroniseras effektivare.
Strategins vision, mål, prioriterade fokusområden och aktiviteter utgör grunden för alla
parters arbete med att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar.
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En	
  nationell	
  strategi,	
  2014-2017.	
  
Samverkansparterna arbete ska utgå från visionen;
”Välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla”

Målsättning	
  
•

att stärka den positiva supporterkulturen

•

att öka samverkansparternas förmåga att hantera idrottsevenemang i syfte att
minska otrygghet, brott, ordningsstörningar samt behovet av polisiära resurser

•

att minska antalet risksupportrar samt att motverka nyrekrytering till
risksupporterkulturen

Samverkansparterna ska under 2014-2017 uppfylla strategins vision och målsättning
genom att arbeta i enlighet med de framtagna åtgärderna. Åtgärderna ska också ligga till
grund för det operativa arbetet på regional samt lokal nivå.

Åtgärder	
  
Arbeta	
  långsiktigt	
  med	
  supporterkulturen	
  
För att stärka den positiva supporterkulturen ska samverkansparterna finna former för
att bättre bemöta, stödja och uppmuntra det goda beteendet hos individer inom den
kulturen.
Den stora majoriteten idrottssupportrar är ordningsamma, bidrar till god stämning och
går på idrott för att de tycker det är roligt och intressant. En positiv supporterkultur
handlar om en kultur fri från hot, våld och ordningsstörningar. Det är viktigt att bejaka
välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang, vilket blir definitionen av
vad som ingår i ett positivt supporterskap.
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Inrätta	
  och	
  införa	
  en	
  nationell	
  plan	
  för	
  samverkan	
  
Samverkan mellan alla parter är en förutsättning för att nå målen i strategin. Ett väl fungerande
samarbete fordrar att samverkansparterna är bekanta med respektive parts ansvar och roll. En sådan
kunskap underlättar också förståelsen för vad som påverkar motpartens agerande och vilka
omständigheter som inverkar på samarbetet. För att öka samverkan krävs det att ledningen för
samverkansparterna på regional och lokal nivå skapar en modell som stödjer samarbetet.
Samverkansparterna ska utarbeta en plan för samverkan där roller och ansvar klargörs. En
samverkansplan kan exempelvis gälla för vad som ska göras om en särskild situation uppstår.
Planen kan då beskriva vilka som ska agera, på vilket sätt var och en ska agera och när och under
hur lång tid någon ska agera.
I samverkansplanen kan parterna beskriva hur man arbetar vidare med att göra regionala
eller lokala problembilder och analyser i de områden som risksupportrar besöker i
samband med ett idrottsevenemang. Lokala problembilder och analyser som görs i
samverkan möjliggör ett mer effektivt brottsförebyggande arbete.
Kontinuerliga samverkansträffar ska planeras in på regional samt lokal nivå.
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Införa	
  gemensamma	
  kommunikationsplaner	
  
Inför varje match ska en gemensam kommunikationsplan upprättas.
Kommunikationsplanen ska vara målgruppsanpassad med riktlinjer om vilka budskap
som bör kommuniceras i vilka kanaler, t.ex. genom sociala medier för att nå vissa
målgrupper eller lokalt för att nå andra.
Vissa kommunikationsinsatser genomförs gemensamt, men generellt sker
kommunikationen inom ramen för ordinarie verksamhet utifrån lokala förutsättningar.
Målet med kommunikationsarbetet är att tydligt visa att våld och ordningsstörningar på
idrottsevenemang inte accepteras. Det ska ske både genom ord och handling – före,
under och efter evenemanget. Det positiva supporterskapet ska lyftas fram. Oacceptabla
beteenden motverkas genom gränsdragning och kännbara konsekvenser.
I idrottshandboken redovisas ett exempel på en kommunikationsplan.

Arbeta	
  aktivt	
  kring	
  pyroteknikanvändning	
  
Samverkansparterna ska samverka, reagera, agera och att tillämpa de lagar och
regelverk som finns för att motverka otillåten pyroteknik.
Samverkansparterna ska gemensamt se över alternativa lösningar för användning av
tillåten pyroteknik.
En gemensam strategi bidrar till att den upplevda tryggheten stärks samt att risker för
personskador och skador på egendom relaterade till användningen av pyroteknik
minskar. Strategin ska främja den operativa tillämpningen och utgöra en vägledning för
polis, räddningstjänst, arrangörer och matchdomare.
För att motverka den otillåtna pyroteknikanvändningen på ett idrottsevenemang krävs
ett långsiktigt arbete med att förändra synen på pyroteknikanvändningen inom dagens
läktarkultur. Det krävs även att ansvaret, lagar och regler kring pyroteknikanvändning
klargörs.
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Arbeta	
  aktivt	
  kring	
  alkohol	
  och	
  droger	
  
Samverkansparterna ska utveckla ett gemensamt nationellt alkohol- och
drogförebyggande arbete.
Den som är märkbart alkoholpåverkad, påverkad av narkotika eller som uppträder
aggressivt ska nekas inträde till arenan eller avvisas därifrån.
Det gemensamma alkohol- och drogförebyggande arbetet bör utgå från STAD-modellen
som inkluderar programmen Ansvarsfull alkoholservering (AAS) och Krogar mot knark
(KMK). Programmen bygger på fyra huvudkomponenter: samverkan, policy och
handlingsplan, utbildning samt tillsyn och kontroll. För att på bästa sätt arbeta
förebyggande mot otrygghet, brott och ordningsstörningar relaterade till alkohol- och
drogkonsumtion i samband med idrottsevenemang ska ett strukturerat arbete som
inkluderar samtliga fyra delar i STAD-modellen implementeras.
Säkerhetsansvariga och publikvärdar hos arrangörer samt serveringspersonal och
supporterpoliser ska utbildas i ansvarsfull alkoholservering med fokus på
ordningshållning och säkerhet. Ordningsvakter ska ges en utbildning avseende tydliga
tecken på berusning för att upptäcka besökare som är narkotikapåverkade.

Arrangörsavstängning	
  och	
  tillträdesförbud	
  
Det är viktigt att konsekvent, enhetligt och systematiskt använda de olika
sanktionsåtgärder som ger effekt mot de personer som skapar problemen.
Utredning och lagföring samt arrangörsavstängning och tillträdesförbud mot de som gör
sig skyldiga till ordningsstörningar eller brott i samband med idrottsevenemang ska
tillämpas för att minska antalet risksupportrar, otillåten pyroteknikanvändning och andra
brott.
Fotbolls-, ishockey- och bandyklubbarna ska tillämpa idrottens eget regelverk rörande
arrangörsavstängningar och, vid de fall polis inte är på plats, initiera ärenden om
tillträdesförbud. Idrottsförbunden ansvarar för att ta fram eller se över de egna reglerna
eller riktlinjerna för arrangörsavstängningar.
De risksupportrar som är delaktiga i ordningsstörningar i anslutning till
idrottsevenemang utgör det största problemet runt brottslighet och våld i
idrottssammanhang. De har över tid skaffat sig en särställning och är i vissa situationer
normgivande för andra supportrar. Samverkansparternas avsikt är att bryta denna
utveckling.
När en person begår en handling som strider mot arrangemangets ordningsregler utan att
detta leder till någon konsekvens medför det att det skickas otydliga signaler. Om
idrottsklubbarna och polisen kan bli bättre på att tillämpa dessa åtgärder kan också
nyrekryteringen till risksupportergrupperingar minska.
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Uppföljning	
  och	
  utvärdering	
  
Den gemensamma nationella strategin ska följas upp och utvärderas. Uppföljningen ska
ske inom ramen för varje samverkansparts ansvar. Resultatet av uppföljningen kommer
att redovisas årligen i Samverkansrådet. Samverkansrådet ska inför varje nytt år följa
upp arbetet på regional och lokal nivå i syfte att ta fram relevanta och aktuella underlag
för det fortsatta arbetet.
Uppföljning av arbetet under året kommer även ske genom Peer Reviews och fältstudier
som genomförs tillsammans med samverkansparterna på nationell-, regional- och lokal
nivå. Samverkansparterna på nationell nivå kommer att genomföra minst fyra fältstudier
tillsammans för att få en gemensam bild av vad som krävs av alla parter i framtiden.
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