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Vem är jag?

Polisen i Halland
• Antal – Cirka 15 poliser + SPT.
- Supporterpolis & evenemangspolis.
• Idrottsrelaterade uppgifter
- Landskamper & stötta närliggande storstäder.

Idrottsrelaterad statistik
•
•
•

Svensk idrott
Drygt 3 000 000 medlemmar - 650 000 ideella ledare - 20 000 föreningar
Fotboll i Sverige
Över 3000 föreningar – 1 000 000 medlemmar - 500 000 utövare
17 procent inom herridrotten utsatt för våld, hot eller trakasserier på
grund av sitt engagemang inom idrotten. (Rapport RF)
(Funktionärer, anställda och ideella krafterna - Hockey och fotboll- Division 2 och uppåt)

• Problem finns även i lägre divisioner.

Utsatthet för brott mot enskild person.
Utsatthet för olika typer av brott mot enskild person 2006–2017 ¹). Andel utsatta av befolkningen (16–84 år). Källa: NTU 2018

Våld på plan kontra utanför
• Inte ursäkta ett brottsligt beteende bara för att det sker på en
fotbollsplan.
• En granskning från 2010, från 15/8 till 15/10 – Div 6-7 i Fotbollsdistriken
Stockholm, Skåne, Göteborg, Västergötland och Småland. (Granskn. SR)
-

Totalt 77 avstängningar. I 40 av fallen är våldet så grovt att det skulle kunna ha lett till
fängelse om det hade skett på gatan. Men bara fem stycken har renderat en polisanmälan.
Jurister och domare granskat.
Enormt mörkertal. (Alla som inte ens lett till avstängning).

-

Fyra veckors avstängning - ingen polisanmälan.
Vilka problem kan detta leda till? Vem vill döma fotboll? Vågar man dela ut röda kort?
Succesiv upptrappning leder till ett normaliserat beteende?

• Fall från Göteborg där en spelare slår en domare.

-

– ”Nu tittar jag alltid vilka det är som spelar, och var matchen spelas. Hur långt det är till busshållplatsen.
Och jag kommer aldrig döma det laget igen.”

• Måste våga säga ifrån – Polisanmälan.
-

Längre avstängningar, men marginellt ökad mängd polisanmälningar.

Exempel
•

•

•

•

”En division 5-match i Göteborgsområdet fick under lördagen avbrytas efter att en
spelare attackerade domaren i slutet av matchen. Enligt samstämmiga uppgifter
från representanter för både hemma- och bortalaget ska den aktuella spelaren ha
tagit strypgrepp och sparkat på domaren.” 6 oktober 2018.
”En spelare som inte kunde acceptera ett rött kort. Han gick till attack mot
domaren med en kraftig spark och domaren kände sig tvingad att avbryta
matchen.”
”Han kom fram igen och kallade mig jävla domare och fucking idiot. Jag tänkte att
jag måste följa reglerna och visade honom rött kort.
Stämningen kring planen var så hotfull attt han så snabbt han kunde samlade ihop
sina grejer för att ta sig till busshållplatsen och åka hem. Då blev han attackerad av
samma spelare igen – den här gången fysiskt.
– Jag hörde hur han kom bakifrån. Han tog ett grepp runt mig och drog ner mig på
marken. Han boxade mig i magen och mot lungorna. ” 8 september 2016. 18 år.
”En fotbollsmatch i jämtländska division 5 urartade. Efter slutsignal gick en spelare
till attack mot den 17-årige domaren – och tog stryptag på honom.” 24 sept. 2017

Film

Förebyggande åtgärder
• Mental förberedelse.

- Riskanalys – medvetna och omedvetna val i din vardag.
- När finns risk för angrepp? En match? Ett beslut? Ett uttalande?

• Hur beter vi oss i gruppen? – Mot andra och varandra.
-

Bra bemötande - Hur agerar vi i stridens hetta? (Skriker vi olämpligheter
när saker går emot?)
Kroppsspråk kan vara tillräckligt för att det ska gå snett.
Ledare viktig roll att föregå med gott exempel.

• Machokulturer leder till ökad våldsbenägenhet.

- Kontinuerligt värdegrundsarbete.
- Viktigt att börja i tid. Yngre påverkas mer av en dålig kultur.

• Högt i tak.
-

Samtalsklimatet avgör om en person ska våga berätta…

Våldspyramiden (RF)
- Idrottsrörelsens förebyggande arbete
RF – Riksidrottsförbundet – DF – Distriktsidrottsförbund – SF – Specialidrottsförbund.

Om skiten träffar fläkten…
Säpo
-

Ta aldrig onödiga risker.
Behåll lugnet – fokus på vad du ska göra & inte.
Bekräfta och visa förståelse.
Försök vara saklig även om du blir provocerad.
Larma eller ropa på hjälp.

-

Fly från platsen.
Om ingen annan utväg – försvara dig.

Pågående brott – 112
Ej pågående – 114 14

Av 24 kap. 1 § brottsbalken, BrB, framgår att en gärning som
någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till
angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Misshandel
• 3 kap 5 § Brb - Den som tillfogar en annan person
kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter
honom eller henne i vanmakt eller något annat
sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i
högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader.
• 6 § - Är brott som avses i 5 § att anse som grovt,
döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år
och sex månader och högst sex år.

Olaga hot
• 4 kap 5 § Brb - Den som hotar någon annan med
brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den
hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans
säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms
för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.
• 2 st - Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till
fängelse i lägst nio månader och högst fyra år

Att tänka på i efterhand
• Spara e-post, sms eller annat som kan utgöra
bevisning. Spela in eventuella samtal.
• Uppsök läkarvård – Journalanteckningar.
• Egendomsskador – Dokumentera skadorna.
• Hjälp finns att tillgå.
- Kontaktförbud
- Skyddade personuppgifter
- Målsägandebiträde & juridisk rådgivning.

Narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen 2008–2017.

Droger i idrotten
• Droger – Ett samhällsproblem som växer
- Tydlig koppling mellan droger/doping och våld.

• Doping för att få fördelar.
• Hur vet man om någon dopar sig?
- Oproportionerlig muskelutveckling
- Ökad kroppsbehåring (Gäller både män och kvinnor).
- Humörsvängningar

Fredrik Gårdare
• Polisen prioriterar nu hot, trakasserier & mutor inom
Idrotten. (Otillåten påverkan)
• Problemet med kriminella inom idrottsmiljön växer,
vilket är anledningen till att den nya aktionsgruppen
bildas. Problemen finns främst kring fotbollen, men
drabbar även sporter som hockey, bandy och basket.
• Aktionsgrupp Idrott - Agerar direkt oavsett vem, vilken
funktion, som är utsatt. Och oavsett vad motivet är; allt
mellan spontana hot mot föreningsmänniskor till
organiserad brottslighet som verkar inom fotbollen t ex
matchfixning.

Frågor?

