
IFK Norrköpings arbete med säkerheten vid fotbollsevenemang 
 
Vision om trygga och säkra evenemang 
IFK Norrköpings grundläggande vision är att skapa välkomnande, trygga, säkra och 
stämningsfulla evenemang för alla. Klubben vill stärka den positiva supporterkulturen och ta 
tillvara det engagemang som finns hos klubbens supportrar.  
 
Nollvision mot ordningsstörningar 
IFK Norrköping är enligt ordningslagen (1993:1617) ansvarig för ordning och säkerhet inne 
på arenan. Klubben arbetar med en nollvision när det gäller ordningsstörningar från våra 
supportrar i samband med våra matcher. IFK Norrköping anser att detta kan uppnås främst 
genom ett långsiktigt förebyggande arbete genom bland annat dialog med klubbens 
supportrar.  Samtidigt har IFK Norrköping tydliga regler och rutiner om sådana sker och 
vidtar då de åtgärder som fastställts i föreningens rutiner för detta såsom exempelvis 
avstängningar. 
 
Samverkan med Polismyndigheten 
IFK Norrköping samverkar med Polismyndigheten i frågor runt säkerhet på och i nära 
anslutning till vår arena. Denna samverkan sker både på övergripande nivå såväl som inför 
alla klubbens matcher. Samverkan sker också under och efter IFK Norrköpings samtliga 
herrmatcher. Samverkan mellan IFK Norrköping och Polismyndigheten i region Öst måste 
anses god där parterna aktivt deltar för att utifrån sina olika roller arbeta 
brottsförebyggande.  
 
Om ordningsstörningar inträffar 
Om ordningsstörningar inträffar i samband med en match har IFK Norrköping som arrangör 
skyldighet att agera enligt de rutiner som finns för detta i Svensk Elitfotbolls särskilda 
tävlingsbestämmelser. Under matchen vidtar IFK Norrköping ett stort antal 
säkerhetshöjande åtgärder såsom exempelvis visitering samt kameraövervakning. 
Ingripande i samband med ordningsstörningar sker när det kan ske på ett för alla säkert sätt 
och när så kan anses proportionerligt.  
Utöver detta övervakas hela arenan med kameror, både fasta och rörliga.  
IFK Norrköping utreder alla ordningsstörningar och vidtar åtgärder när så kan ske främst 
efter matchen. Personer som är misstänkta för ordningsstörning och kan identifieras kallas 
till samtal med klubben. IFK Norrköping beslutar därefter om vilken sanktion som bör 
beslutas. Den enskilde kan då exempelvis stängas av från IFK Norrköpings matcher efter 
beslut av styrelsen. En sådan avstängning gäller då också på alla matcher inom Svensk 
Elitfotboll. Vid misstanke om brott ska även Polismyndigheten vidta åtgärder såsom 
polisanmälan och avstängning från kommande matcher.  
 
 


