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FÖRORD
ENABLE Sverige finns till för att stödja svensk elitfotboll och dess ställning
som en positiv och integrerad del av lokalsamhället. Vi ser oss själva som ett
hållbarhetsinitiativ för såväl fotbollen som omgivande samhälle.

Svensk elitfotboll är landets största arenaidrott, med över 2,5 miljoner
besökare 2019. Därmed är det även en av landets största kulturyttringar, som
tillför enorma sociala och ekonomiska värden för samhället.
Fotbollen är dock inte oproblematisk. Ibland sker saker som inte borde ske,
till exempel beteenden som är olagliga eller skrämmande för omgivningen.
Incidenterna kan ge upphov till intressekonflikter och hårda krav på
åtgärder. Exponeringen är dessutom stor och de primära aktörerna
runt fotbollen – Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, klubbarna, de olika
supporterorganisationerna samt Polisen – hamnar lätt under press.

Det är här ENABLE Sverige kommer in. Som utomstående och oberoende part
utan operativt ansvar, men med gedigen akademisk kunskap och erfarenhet av
arbete på området, vill vi stödja parternas gemensamma arbete för
välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla fotbollsevenemang. Vi vill
dessutom göra det på ett hållbart sätt: de sannolika effekterna av åtgärdsförslag
ska vara positiva på både lång och kort sikt och samverkan mellan de primära
aktörerna ska klara intressekonflikter utan att resultera i kris. En del i detta
handlar om kunskaps- och metodutveckling. En annan om att försvara de metoder
och strukturer som faktiskt fungerar. Arbetet runt svensk fotboll – framför allt
samverkan mellan ovan nämnda aktörer – lyfts ofta internationellt som good
practice inom exempelvis UEFA. ENABLE Sveriges arbetsmodell är byggd utifrån
vad vi identifierat som framgångsfaktorerna kring detta svenska arbetssätt.
Vi vill därmed både sträva framåt och vara ett immunförsvar mot stress och
opportunism. I den här presentationen ska vi utveckla hur vi tänker och arbetar.

Ofta är debatten om hur man ska hantera utmaningarna – både internt och
offentligt – infekterad och känslostyrd, vilket ibland kan detta leda till krav på
mycket ingripande åtgärder med förväntan på snabba resultat. Fotbollsmiljöns
storlek och sociala komplexitet gör dock att det sällan finns enkla eller snabba
lösningar. Det krävs tålamod och att parterna samarbetar. Fallerar det kan
åtgärderna bli kontraproduktiva.

VI VILL STÖDJA PARTERNAS GEMENSAMMA
ARBETE MOT VÄLKOMNANDE, SÄKRA,
TRYGGA OCH STÄMNINGSFULLA
FOTBOLLSEVENEMANG
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1.1 SYFTE OCH MÅL
Syfte och vision

Mål

ENABLE Sveriges syfte är att stödja en hållbar samverkan inom svensk
fotboll samt utvecklingen av välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla
elitfotbollsevenemang.

Stärka samverkan

Vår vision är att:
Bidra till en positiv och hållbar utveckling av svensk fotboll där fotbollsaktörer,
supportrar och polis samverkar för att identifiera och uppnå gemensamma mål.
Bidra till en nyanserad, kunskapsbaserad och inkluderande offentlig debatt om
de möjligheter och utmaningar som omger fotbollen.

ENABLE Sverige vill bidra till hållbar samverkan och ömsesidig förståelse mellan
fotbollens huvudintressenter, genom att erbjuda en dialogplattform och en
kunskapsbas för konstruktiva samtal och gemensamt arbete.
Kunskapsutveckling & -spridning
ENABLE Sverige vill delta i utveckling och spridning av kunskap och good
practice bland intressenterna runt fotbollen, för att bidra till ett kunskapsbaserat
och lösningsorienterat arbete.
Praktisk påverkan
ENABLE Sverige vill medverka i såväl aktivt fältarbete tillsammans med våra
partners som i det offentliga samtalet, för att kunna påverka arbete och debatt
samt för att själva lära av den expertis som finns bland praktikerna.

VI VILL BIDRA TILL HÅLLBAR
SAMVERKAN OCH ÖMSESIDIG
FÖRSTÅELSE MELLAN FOTBOLLENS
HUVUDINTRESSENTER
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1.2 ARBETSMODELL
Vår arbetsmodell är avsedd att säkra hållbarhetsaspekten i vår verksamhet.
Den håller samman syfte och mål med det praktiska arbetet.
Vårt arbete styrs på ett övergripande plan av vårt syfte. Detta är
operationaliserat i tre målområden. Arbetsmodellen – som utgör det gula fältet
i bilden och basen i vårt system – definierar enkelt uttryckt hur vi ska arbeta
inom ramen för våra praktiska arbetsområden, för att nå nämnda mål på ett
hållbart sätt.
Arbetsmodellen:

Vi beskriver modellen utförligare i kapitel 2, men i korthet ska vårt arbete präglas
av följande:

Hållbar samverkan

Välkomnande,
säkra, trygga
och stämningsfulla
evenemang

STÄRKA
SAMVERKAN

HÅLLBAR
SAMVERKAN
Alla aktörers
perspekv
och medverkan

Modellen står på tre ben. De båda första fokuserar på att både praktisera och
sprida idéerna om hållbar samverkan och kunskapsbaserat arbete. Det tredje
fokuserar på att vi ska vara en trovärdig del av det praktiska arbetet och den
offentliga debatten runt fotbollen.

KUNSKAPSUTVECKLING
OCH SPRIDNING

KUNSKAPSBASERAT
ARBETE

SYFTE
Vad vi strävar mot

Kunskapsbaserat arbete
För att göra sakliga analyser och
kunna fatta effektiva beslut, vill vi
bidra till att arbetet runt fotbollen
är baserad på etablerad akademisk
och erfarenhetsbaserad kunskap
samt en systematisk metodik.

Centrala begrepp:
gemensamma mål, gemensam
kunskapsbas, formalia.
PRAKTISK
PÅVERKAN

MÅL
Vad vi vill uppnå

Centrala begrepp: kunskapssyn,
evidens och systematik,
kunskapsutveckling.

Oberoende
OBEROENDE

Forskning,
erfarenhet och
systemak

ARBETSOMRÅDEN

Saklighet i
prakskt arbete
och deba

SAMVERKANSARBETE - KUNSKAPSARBETE - FÄLTARBETE
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En positiv utveckling runt
fotbollen förutsätter att alla
primära aktörers perspektiv
inkluderas i arbetet. Vi försöker
därför både inkludera dem i
våra processer och bidra till
goda samverkansrelationer.

ARBETSMODELL
Hur vi arbetar

För att vi ska vara trovärdiga,
både i vårt praktiska arbete och
i offentlig debatt, värnar vi om
vårt oberoende i förhållande
till våra partners.
Centrala begrepp:
partsneutralitet, saklighet,
kommunikation.
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1.3 PARTNERS OCH ORGANISATION
ENABLE Sverige arbetar i nära partnerskap med Svenska Fotbollförbundet,
Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen. Vi
är organiserade som en ideell förening och driver vår verksamhet utan
vinstsyfte.

I arbetsgruppen förenar vi akademisk kunskap inom idrottsvetenskap,
sociologi och statsvetenskap, med decenniers sammanlagd erfarenhet av
arbete inom och / eller med fotbollen, supporterkulturen och polisen i Sverige
och Danmark.

VI ÄR ORGANISERADE SOM
EN IDEELL FÖRENING OCH
DRIVER VÅR VERKSAMHET
UTAN VINSTSYFTE

Arbetsgruppen

Anders Almgren,
verksamhetsansvarig.
Erfarenhet som SLO i IFK
Göteborg och från uppdrag
inom supportermiljön; arbete
med polisen i olika roller;
utredningsarbete för
Socialdepartementet om
arbete med supporterkultur;
masterexamen i sociologi.

Filip Lundberg Verendel,
arbetar deltid och i styrelsen.
Hållbarhetsansvarig och
analytiker inom Djurgården
Fotboll och Hockey; erkänd
både nationellt och
internationellt för sitt
hållbarhetsarbete inom
fotbollen; masterexamen i
statsvetenskap.
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Jonas Havelund, arbetar deltid
och i styrelsen. Anställd vid
Syddanske Universitet
i Odense med fokus på
idrottsforskning; lång
erfarenhet av arbete med
danska fotbollsklubbar och
dansk polis, såväl som forskning
runt svensk fotboll och polis.
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1.4 VÅRT ARBETE
De senaste åren har varit intensiva inom ENABLE Sverige. Parallellt
med det löpande arbetet har vi tagit en allt större plats i debatten om
säkerhet och trygghet kring svensk elitfotboll. Vi sammanfattar delar
av arbetet här; en grundligare genomgång finns i stycke 3.2.
En stor del av arbetet präglas av löpande, informella kontakter av olika slag
med representanter för våra partners. Därtill kommer olika typer av events,
exempelvis våra samverkans- och utbildningskonferenser Forum för Utveckling
och Samverkan (FUS).
Vidare deltar vi i eller arrangerar - i samverkan med våra partners - utbildningar
och workshops, där tex polis, klubbledningar eller supporterorganisationer
kan ges olika typer av fortbildning. Andra exempel på kunskapsspridning är
publikationer av olika slag, såväl sammanställningar som akademisk analys.
Under 2019 har vi även tagit en större roll i den offentliga debatten, detta i olika
former av mediala utspel samt över sociala medier.

2019 innebar en del strålkastarljus på ENABLE Sverige. Några exempel:
Guld i CEA 2019: i juni tilldelades ENABLE Sverige det prestigefyllda Corporate
Engagement Awards i London, bland annat för vår ”genomtänkta arbetsmodell”.
Möte med ministern: i maj bjöds vi in till idrottsminister Amanda Lind för att
informera om arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang.
Expressen Debatt: i anslutning till debatten om villkorstillämpning, gick vi under
våren för första gången ut med en stor debattartikel i svensk press.
Medial närvaro: vi deltog även i andra mediala sammanhang, exempelvis
flera poddar - bland andra den uppmärksammade serien ”Fotbollen och
Polisen” - samt artiklar och intervjuer.
Twitter: vi använde även Twitter för att närvara i debatten om
villkorstillämpning. Ambitionen var att tillföra mer saklighet och kunskap i det
offentliga samtalet.

Förstapris i Corporate Engagement Awards i London! På bilden syns Joakim Lundquist, Neil Williams, Filip
Lundberg Verendel, Anders Almgren och Jonas Havelund, tillsammans med två representanter för CEA.

Möte med idrottsminister Amanda Lind om arbetet runt svensk elitfotboll.
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2.1 EN HÅLLBAR ARBETSMODELL

VÅR ARBETSMODELL

Vi ser ENABLE Sverige som ett hållbarhetsinitiativ. Vår arbetsmodell är
framtagen för att säkra det, både i förhållande till oss själva och för svensk
fotboll. Den håller ihop vårt eget arbete från syfte till praktisk verksamhet,
men är potentiellt även en arbetsmodell för parterna runt svensk fotboll.

Vår syn på hållbarhet handlar dels om uthållighet över tid, dels om att analyser
eller arbetsinsatser ska klara att ta hänsyn både till helhet och det specifika. En
åtgärd på ett fackområde, ska ha avsedd effekt utan att påverka andra delar av
systemet negativt. I en så komplex och stressutsatt arbetsmiljö som den runt
elitfotbollen, kräver detta samarbete, regelstyrning och disciplin.
Vår arbetsmodell hanterar detta genom de tre ledorden ”hållbar samverkan”,
”kunskapsbaserat arbete” och ”oberoende”, om vilka vi fördjupar oss i 2.2-2.4.
Modellen styr å ena sidan hur vi ska arbeta praktiskt för att leva upp till idealet
om hållbarhet i vårt arbete. Å den andra rekommenderar vi även parterna runt
svensk fotboll att arbeta enligt modellens grundprinciper.

Välkomnande,
säkra, trygga
och stämningsfulla
evenemang

STÄRKA
SAMVERKAN

Arbetsmodellen håller därigenom ihop helheten i systemet och styr det
fackspecifika och konkreta. Den ringar in grunderna för hur vi – och i bästa
fall intressenterna runt fotbollen – ska arbeta för att över tid bidra till en
långsiktigt positiv utveckling mot välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla
elitfotbollsevenemang.

HÅLLBAR
SAMVERKAN
Alla aktörers
perspekv
och medverkan

KUNSKAPSUTVECKLING
OCH SPRIDNING

KUNSKAPSBASERAT
ARBETE
Forskning,
erfarenhet och
systemak

SYFTE
Vad vi strävar mot

PRAKTISK
PÅVERKAN

OBEROENDE
Saklighet i
prakskt arbete
och deba

ARBETSOMRÅDEN

SAMVERKANSARBETE - KUNSKAPSARBETE - FÄLTARBETE
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MÅL
Vad vi vill uppnå

ARBETSMODELL
Hur vi arbetar
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2.2 HÅLLBAR SAMVERKAN
Arbetet med fotboll omfattar många intressenter och en lång rad
specifika fackområden – ingen enskild aktör kan överblicka allt. Både
forskning och erfarenhet är tydlig: en positiv utveckling förutsätter att
aktörerna arbetar tillsammans.
Vi förespråkar därför vad vi kallar ”hållbar samverkan” i arbetet runt fotbollen.
Själva vill vi arbeta nära våra partners operativa arbete, både för att kunna
påverka och för att lära. För arbetet runt svensk elitfotboll förespråkar vi en
arbetsmodell som tillåter parterna att nå gemensamma lösningar och att hantera
intressekonflikter utan att kris uppstår
Gemensamma mål: samverkande parter måste kunna enas om målbilden. I
dagsläget är fotbollen och Polisen överens om att sträva mot välkomnande,
säkra, trygga och stämningsfulla evenemang.
Gemensam kunskapsbas: för att kunna förhålla sig sakligt även vid konflikt, bör
parterna enas om en grundläggande, kunskapsmässig utgångspunkt. Denna
bör dels omfatta en idé om arbetsformerna, dels om en central kunskapsgrund
för arbetsområdet (se ”Teori: centrala begrepp” i 2.3).
Formalia: arbetsformerna bör omgärdas av formalia – en överenskommelse
tex om mötesfrekvens, parternas representation och centrala arbetsområden.
Målen ringar in parternas gemensamma intresse och pekar ut en riktning. Den
gemensamma kunskapsbasen och parternas arbetsformalia anger ”regler”, som
underlättar ett sakligt förhållningssätt i händelse av intressekonflikt.

21

EN POSITIV
UTVECKLING
FÖRUTSÄTTER
ATT AKTÖRERNA
ARBETAR
TILLSAMMANS
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2.3 KUNSKAPSBASERAT ARBETE
I den ofta hårt känslostyrda och stressiga miljö som elitfotbollen utgör, ser
vi det som avgörande att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt. På det
viset kan beslut fattas som leder till en positiv utveckling, snarare än raserar
fungerande strukturer.

Det är dock viktigt att definiera vad vi menar med ”kunskapsbaserat arbete”:
Kunskapssyn: vi ser akademisk och erfarenhetsbaserad kunskap som två sidor
av samma mynt. Vi strävar efter att förena dessa såväl då vi studerar befintlig
kunskap som i processer då kunskapsläget utvecklas.
Kunskapsbaserat arbete: vårt arbete ska utgå från befintligt kunskapsläge och
systematisk analys. I fråga om arbetet med folksamlingar och subkultur utgår
vi - liksom Polisen - från socialpsykologisk och sociologisk forskning om bland
annat social identitet och gruppdynamik.
Kunskapsutveckling: i de fall då kunskapsläget är svagt, vill vi bidra till studier
och analys för att stärka det. I enlighet med vår kunskapssyn försöker vi i
studieprocessen då kombinera vår egen akademiska bakgrund med praktisk
expertis från våra partners.

VÅRT ARBETE SKA
UTGÅ FRÅN BEFINTLIGT
KUNSKAPSLÄGE OCH
SYSTEMATISK ANALYS
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Teori: centrala begrepp
Mycket av vår syn på arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, baserar
sig på internationell forskning om folksamlingar, gruppsykologi och
kollektivt beteende. Vi redogör här för några av de begrepp vi använder.

Centralt i ENABLE Sveriges förståelse av både långsiktiga
samverkansrelationer och hur kollektiva beteenden inom folksamlingar
fungerar, är teorier om social identitet, gruppdynamik och makt, samt hur
risk uppstår. För att kunna hantera detta, behöver man även förstå begreppet
legitimitet, som kan beskrivas som det övergripande målet både i arbete
för en säker och trygg fotbollsmiljö och en hållbar samverkansrelation. I det
operationella arbetet kan fyra konfliktreducerande principer tillämpas för att
uppnå legitimitet.

Social identitet och gruppdynamik

Om flera negativa faktorer kombineras i en situation – exempelvis kring en
fotbollsmatch – kan från början oskyldiga handlingar från enskilda, utlösa
ett händelseförlopp där allt fler dras in i en eskalerande situation. Insikter
från forskning om gruppdynamik ger oss därmed en förståelse för hur man
kunskapsbaserat kan arbeta både med risk och riskprevention.

De konfliktreducerande principerna
Dessa insikter har operationaliserats i de så kallade konfliktreducerande
principerna. Genom att tillämpa dessa i arbetet runt folksamlingar, söker man
påverka gruppdynamiken i en situation på ett sätt som skapar lugn istället
för oro. Principerna är kunskap (tex om hur folksamlingar fungerar och om
motpartens önskemål), underlättande (av legitima mål, tex för arenabesökare
att ta sig till arenan), kommunikation (tex om hur man arbetar och varför), samt
differentiering (eventuella ordningsinsatser riktas mot dem som förtjänat det).

Legitimitet

Social identitet kan förstås som en grupp människors gemensamma känsla
av samhörighet, syn på omvärlden och andra grupper, på gällande normer
och hur man bör bete sig. Alla människor omfattas av flera sociala identiteter
– man har olika roller i olika sociala sammanhang. Vilken av dessa roller en
individ eller grupp av individer för tillfället går in i, beror på situation och
omgivande faktorer; gruppdynamisk interaktion med andra grupper, samt hur
maktrelationer hanteras. Allt detta påverkar i sin tur hur människor beter sig,
individuellt eller kollektivt.

25

Det målbegrepp vi använder då vi diskuterar hur man långsiktigt kan arbeta
med folksamlingar eller samverkansrelationer är legitimitet. Detta avser att
man bör sträva efter att aktörer ska arbeta för att omgivningen ska uppfatta
dem själva och deras agerande som korrekt, rättvist och inkluderande. Enkelt
uttryckt innebär en hög grad av legitimitet, en minskad risk för ordningsstörning
samt – om en incident ändå sker – en ökad sannolikhet att man kan de-eskalera
situationen med kommunikativa metoder snarare än våld.

26
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2.4 OBEROENDE
ENABLE Sveriges möjlighet att bidra till arbetet för välkomnande, säkra,
trygga och stämningsfulla evenemang förutsätter att vi är – och uppfattas
som – en kunskapsbaserad och trovärdig aktör.

För att försäkra oss om det strävar vi efter att vara oberoende i förhållande till de
primära aktörerna runt fotbollen. Vi arbetar i nära partnerskap med fotbollens
och supportermiljöns företrädare samt med Polisen, men vi styrs av våra syfte
och mål samt våra principer för kunskapsbaserat arbete.

VI STRÄVAR EFTER ATT VARA
OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL DE
PRIMÄRA AKTÖRERNA RUNT FOTBOLLEN

Vi arbetar utifrån tre premisser för att värna oberoende och trovärdighet:
Partsneutralitet: vi är oberoende och självständiga i förhållande till de primära
aktörerna runt svensk elitfotboll, men ska arbeta i nära samverkan med dem.
Saklighet: bedömningar ska göras utifrån vårt syfte och våra mål samt utifrån
tillgänglig kunskap. Vid behov är vid beredda att ta ställning i sakfrågor, men
det innebär inte att vi är för eller emot en aktör.
Kommunikation: vi ska sträva efter att i första hand ha en god, löpande
direktkommunikation med samtliga våra partners. Offentlig kommunikation
ska vara saklig samt spegla våra mål och vår arbetsmodell.
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3.1 ARBETSOMRÅDEN OCH
VERKSAMHET
Våra tre mål samt i hög grad den arbetsmodell vi använder, speglas i våra tre
arbetsområden: samverkansarbete, kunskapsarbete samt fältarbete. Allt vi
gör ska kunna placeras i ett eller flera av dessa områden.

Den röda tråd som löper från våra mål, genom arbetsmodellen och ned till vårt
praktiska arbete, ska stärka vår målstyrning och hjälpa oss prioritera mellan
potentiella arbetsinsatser. Nedan presenteras våra arbetsområden översiktligt.
Konkreta exempel på output finns i avsnitt 3.2.

Samverkansarbete

Kunskapsarbete
Som dess namn antyder, handlar detta område om att förstärka det
kunskapsbaserade arbetet runt svensk fotboll. Det kan innebära att
systematisera och sprida befintlig kunskap, att stärka förmågan att hantera
kunskapen systematiskt och sakligt eller att, vid behov, förstärka kunskapsfält
där dokumenterad kunskap saknas.
Exempel på vad vi gör är att ta fram publikationer, exempelvis akademiska
analyser eller kunskapsöversikter för att tillgängliggöra kunskap. En variant på
detta är även att synliggöra kunskapen i media och på sociala medier; poddar,
artiklar samt Twitter är viktiga sätt att nå ut brett.

Inom detta arbetsområde försöker vi hjälpa parterna runt svensk fotboll att
öka medvetenheten om vikten av hållbar samverkan, samt hitta praktiska
metoder för att bygga och upprätthålla en sådan. Vi kan även verka för ökad
motpartsförståelse och att parterna får tillfälle att bygga nätverk eller lära känna
representanter utanför den egna organisationen eller miljön.

Slutligen deltar vi även i våra partners utbildningar, vi kan delta i eller leda
workshops som syftar till att utveckla och sprida kunskap.

Exempel på hur vi gör det här är olika typer av event, framför allt våra
Forum för Utveckling och Samverkan (FUS), som är utbildnings- eller
studiebesöksevents där företrädare för alla parter deltar. Vi kan vid önskemål
även agera som processledare eller moderator i partsgemensamt arbete eller
partsgemensamma konferenser.

Vårt sista mål handlar om att vi om möjligt ska vara en del av och hålla oss a
jour med arbetet på fältet runt svensk elitfotboll. Vi vill arbeta tillsammans
med våra partners, alternativt besöka och studera deras arbete. Detta både
för att direkt kunna påverka metoderna och för att - i linje med vår syn på
vikten av både teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap - lära av arbetet. Den
praktiska expertisen finns inom fotbollens och Polisens organisationer samt
de uttrycksformer och den upplevelse som supportermiljön representerar.
Ambitionen är att kunna inhämta kunskap och erfarenhet, identifiera good
practice och samtidigt få tillfälle att genom direkt påverkan och feedback kunna
sprida insikterna mellan aktörerna.

Fältarbete

Även extern kommunikation kan vara en del av fältarbetet, då vi aktivt
försöker påverka vad vi ibland uppfattar som en onyanserad offentlig debatt.
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3.2 VERKSAMHETEN 2018 – 2019
Vi låter verksamheten 2018-2019 exemplifiera det konkreta arbete vi gör
inom ramen för nämnda arbetsområden.

Notera att många av verksamheterna tangerar flera områden. Det är medvetet;
vi försöker utforma dem för att nå bredast möjliga nytta. Exempel på vårt
arbete:

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS): våra FUS är ett
eventkoncept som omfattar samtliga målområden. Oftast har
de formen av studiebesökskonferenser, där representanter
för fotboll, supportermiljö och polis tillsammans studerar och
diskuterar arbetet runt en specifik match, ledda av oss. Målet
är att utveckla kunskap, motpartsförståelse och samverkan.
Hösten 2018 arrangerade vi ett FUS i Norrköping, hösten
2019 ett annat i Göteborg.

Systemöversikt 2019 och rekommendationer 2020: i slutet på 2019
lanserade ENABLE Sverige en systemöversikt över arbetet med
svenska elitfotbollsevenemang. Syftet var att beskriva både helhet
och sakområden i det komplexa arbete som omger elitfotbollen.
I anslutning till detta tog vi även fram rekommendationer till
parterna om hur systemet och arbetet skulle kunna utvecklas.
Dokumenten finns för gratis nedladdning på vår hemsida.

Akademiska publikationer: i oktober 2019 publicerade vi ”Decidedly
frosty”, en akademisk analys av den infekterade villkorsfrågan som
präglade 2019. Tidigare har exempelvis två vetenskapliga artiklar
publicerats om effekterna av införandet av Supporter Liaison Officers
– en samverkansfunktion – inom svensk klubbfotboll.
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Utbildningar: Vi deltar regelbundet i utbildningar runt fotbollen,
främst med Polisen. Ämnen har varit supporterkultur samt
delar av hur Särskild Polistaktik och konfliktreducerande
principer kan operationaliseras i mötet med fotbollssupportrar.

Föredrag & workshops: våra medarbetare engageras
även i andra kunskapshöjande aktiviteter. Exempel
har varit en stor hållbarhetskonferens i Barcelona,
informationsmöten med sponsorer inom IFK Göteborg
och delar av klubbledningarna i IF Elfsborg och AIK.
Vi har även lett workshops på temat supportrars
självrannsakan med supporterrepresentanter vid SFSU:s
sommarträff 2019.

Processledning av samverkan: under 2018 anlitades
vi som extern processledare i samverkansprojektet
Trygg fotboll i Göteborg. Detta syftade till att
utveckla samarbetet mellan IFK Göteborg, Polisen i
Göteborg samt Göteborgs Stad. Det finansierades av
Brottsförebyggade Rådet och utvärderades av Malmö
Universitet – utvärderingen finns på nätet. Vi ansvarade
för målstyrning samt utvecklings- och mötesledning.

Kunskap och opinion: för att påverka den offentliga debatten
mot en tydligare kunskapsbas och större nyansering, arbetar vi
även med offentlig kommunikation. Främst har detta skett över
Twitter, artiklar eller intervjuer i media samt deltagande i poddar.
Det sker dock även i direkta möten med partners eller politiska
makthavare. Som exempel på det sista har vi vid flera tillfällen
haft kontakt med riksdagsledamöter och vid ett tillfälle kallats
till Kulturdepartementet för att briefa kultur- & idrottsminister
Amanda Lind med stab.
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4.1 GRUNDANDET AV
ENABLE SVERIGE
ENABLE Sverige fick sin nuvarande form 2018. Då inleddes en
ombildningsprocess och verksamhetsomläggning som avslutas först nu, två
år senare.

ENABLE Sveriges bakgrund kan spåras tillbaka till det tragiska dödsfallet i den
Allsvenska premiären 2014. Vad som då kallades ENABLE-projektet grundades
i tragedins efterspel. Projektet drevs i nätverksform och hade ett huvudfokus
mot forskning, internationella nätverk och polisens arbete, något som speglade
den tidens behov. Projektets arbete och tidiga historia återberättas i vår rapport
Perspektiv på svensk fotboll.
Några år senare hade dock förutsättningar, utmaningar och behov förändrats
inom svensk elitfotboll. Även vi behövde förändras.
Inför 2018 ombildades därför projektet och ENABLE Sverige grundades.
Arbetsgruppen ändrades, organisationen gavs en fast form och vår nuvarande
arbetsmodell togs fram. I och med detta breddade vi vår inriktning mot samtliga
partners samt riktade ett ökat fokus mot Sverige och operativ närvaro runt
fotbollen. Samtidigt tog vi fram interna strukturer för att skapa stringens och
konsekvens i arbetet. Efterhand tog vi även en ny associationsrättslig
form; från 2020 är vi organiserade som en ideell förening som driver
näringsverksamhet utan vinstintresse.
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4.2 STYRELSE OCH ARBETSGRUPP
ENABLE Sverige drivs som en ideell förening och består av en styrelse och
en arbetsgrupp.

4.3 FINANSIERING
Frågan om finansiering är viktig både utifrån ENABLE Sveriges
långsiktiga existens och vår ställning som oberoende aktör. Att hitta
en ny finansieringsmodell är därmed en central fråga då vi övergår från
projektform till en permanent organisation.

Styrelsen
Joakim Lundqvist, ordförande.

Under 2020 är vi alltjämt finansierade av Gålöstiftelsen, som varit vår främsta
finansiella partner och garanterat vår existens sedan 2015. Deras stöd var
dock projektbaserat, med en förväntan om att vi efterhand skulle kunna bli
självbärande.

Ingemar Persson, ledamot.
Filip Lundberg Verendel, ledamot.

Som ett led i ombildandet till ENABLE Sverige och framtagandet av vår
arbetsmodell, har vi även arbetat fram en ny affärsmodell som vi hoppas ska
kunna garantera såväl vår existens som ett oberoende förhållningssätt. 2020
kommer i hög grad handla om att söka nya finansiella partners för att trygga en
långsiktighet i vårt arbete.

Jonas Havelund, ledamot.
Arbetsgruppen
Den operativa arbetsgruppen består av:
Anders Almgren, verksamhetsansvarig på på heltid. Erfarenhet som SLO i IFK
Göteborg och från förtroendeuppdrag inom supportermiljön; arbete med
polisen i olika roller; utredningsarbete för Socialdepartementet om arbete med
supporterkultur; masterexamen i sociologi.
Filip Lundberg, arbetar deltid och i styrelsen. Hållbarhetsansvarig och
analytiker inom Djurgården Fotboll och Hockey; har erkänts både nationellt
och internationellt för sitt hållbarhetsarbete inom fotbollen; masterexamen i
statsvetenskap.
Jonas Havelund, arbetar deltid och i styrelsen. Anställd vid Syddanske
Universitet i Odense med fokus på idrottsforskning; lång erfarenhet av arbete
med danska fotbollsklubbar och dansk polis, samt av forskning runt svensk
fotboll och polis.
Associerade
Neil Williams, doktorand vid Keele University och del av vår styr- och
arbetsgrupp 2018-2019. Neil arbetar på att avsluta sin avhandling om bland
annat polisidentiteter, som ENABLE Sverige delfinansierat.
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Relaterade
publikationer från
ENABLE Sverige:

Arbetet runt svenska
elitfotbollsevenemang
– En systemöversikt 2020

Fördjupning och sammanhang
– Bilaga till ”Arbetet med svenska
elitfotbollsevenemang 2020

Rekommendationer
– ENABLE Sveriges förslag till de centrala aktörerna runt svensk
elitfotboll inför säsongen 2020

Perspektiv på svensk fotboll
– Samverkan för en positiv
fotbollsupplevelse

Samtliga finns för gratis
nedladdning på
www.enable-sverige.org.

