Säkerhetsarbetet på arenorna i Allsvenskan och Superettan 2022
Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan kommer under säsongen
fortsatt att jobba aktivt för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla
arrangemang på landets arenor. I de fall ordningsstörningar sker kommer fokus att ligga på
säkerhetsarbetet och på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till
lagöverträdelser.
Matcherna i Allsvenskan och Superettan är ofta välbesökta och väl arrangerade. Merparten
omgärdas av en hög stämning och fantastiska tifon. De allra flesta fotbollsmatcher
genomförs utan misstanke om brott eller risker för besökare, men de individer som orsakar
problem för polis och arrangörer kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå skapar konsekvenser
för alla besökare.
Inför säsongen har Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet tillsammans med
polismyndigheten genomfört tre säkerhetskonferenser där säkerhetspersonal, SLO:er och
evenemangspersonal i klubbarna i Allsvenskan och Superettan uppdaterats gällande
säkerhetsarbetet på arenorna.
Inför säsongerna 2016 och 2019 uppdaterades ett antal direktiv kopplade till regelverket
men efter pandemin där många matcher spelades utan publik så är det läge att påminna om
vad som gäller på arenorna i Allsvenskan och Superettan.
När polisen presenterade sina fokuspunkter för säsongen 2022 så är det tydligt att dessa går
väl ihop med elitfotbollens sätt att tänka.
•

Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.

•

Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid
villkorsgivning.

•

Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och
samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan, samt det faktum att polisen uttrycker att
det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna och på de individer som begår
brott snarare än den upplevda kollektiva exkluderingen.
Det övergripande målet blir att arbeta med att identifiera de individer som stör ordningen
och verka för att dessa inte stör elitfotbollens evenemang. För Svensk Elitfotboll och
klubbarna i Allsvenskan och Superettan innebär det även att:
•
•

Jobba aktivt med direktivet gällande bangers och utskjutande/kastad pyroteknik
Jobba aktivt med direktivet gällande obehöriga på spelplanen

Direktivet gällande bangers och utskjutande pyroteknik har funnit sedan 2016. Svensk fotboll
har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående
livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå.

Direktivet gällande obehöriga på spelplanen har funnit sedan 2018. Det säger att om någon
obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga
förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.
I båda fallen så har arrangören en skyldighet att polisanmäla händelsen och båda
föreningarna ska bistå i arbetet med att identifiera den/de skyldiga.
Personer som begår brott och som blir identifierade kommer att bli arrangemangsavstängda.

Fakta direktivet mot bangers och utskjutande pyroteknik:

Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom
bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan
uppstå.
Med bangers avses i detta fall all pyroteknik som avger en hög ljudeffekt.
Skulle något av ovanstående inträffa innan matchen eller i paus, ska arrangören omedelbart
agera för att försäkra sig om situationen på arenan och i samråd med domaren vidta
nödvändiga åtgärder. En speakertext skall läsas i samband med att bangers eller den
utskjutande/kastade pyrotekniken briserar.
Vid förekomst av något av ovanstående under pågående match ska domaren stoppa
matchen, genom ett kort uppehåll, så snart det kan ske utan att det får en sportslig
påverkan, och arrangören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder samt läsa upp en speakertext.
Här ska alltid en samverkan mellan arrangören och domaren ske.
Skulle något av ovanstående upprepas under matchen, ska domaren omedelbart avbryta och
ett matchmöte genomföras. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

Fakta direktiv gällande obehöriga på spelplanen:

Om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga
förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.
Spelarna stannar kvar på plan och arrangören läser upp en speakertext.
Är de obehöriga på väg att lämna innerplanen återupptas spelet så fort samtliga lämnat
innerplanen och säkerheten och sportsliga förutsättningar är tillgodosedda. Spelet
återupptas igen när samtliga obehöriga lämnat innerplanen och säkerheten och de sportsliga
förutsättningarna är tillgodosedda.
Om det finns obehöriga kvar tar domarna spelarna av plan och matchmöte genomförs.
Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

