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Våra förslag syftar till att hjälpa parterna att inleda en
normalisering av årets konflikt, förebygga upprepning
samt att långsiktigt stärka arbetet runt svensk
elitfotboll som en sammanhållen arbetsmodell. Vi
använder nyss nämnda översikt för att illustrera hur
våra rekommendationer passar in i det befintliga
systemet.

Arbetet med svenska elitfotbollsevenemang har i flera
år präglats av en internationellt erkänd samverkan
mellan fotbollen, dess supportermiljö och Polisen.
Fotbollssäsongen 2019 har dock skakats av konflikten
om den så kallade villkorsstrategin, som prövat
relationerna hårt1. ENABLE Sverige presenterar här hur
vi tror att aktörerna - SvFF / SEF, SFSU och Polisen kan börja gå mot en normalisering av läget, samtidigt
som man befäster och utvecklar det gemensamma
arbete som tidigare visat sig så framgångsrikt.

Vi vill betona att trots den konflikt som kännetecknat
fotbollssäsongen 2019, så är vår inställning att samtliga
parters arbete i grunden är bra. Detta styrks av det
jämförelsevis goda ordningsläge som råder runt svensk
elitfotboll och den positiva ordningstrend som aktörer
inom såväl fotbollen som Polisen noterade under 2018.

ENABLE Sverige har under flera års tid studerat arbetet
runt matchevenemang inom svensk elitfotboll, utifrån
internationell forskning samt erfarenhet av arbete
med parterna kring svensk elitfotboll. Vi har under året
löpande analyserat och engagerat oss i debatten om
tillämpningen av villkor, samt den konflikt som följt i
dess spår. Nyligen presenterade vi dessutom översikten
”Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang”,
som försöker bidra till förståelsen för hur
evenemangsarbetet inom svensk elitfotboll fungerar
som system; hur det styrs och hänger samman. Det
är utifrån detta analytiska material vi tagit fram
rekommendationerna.

Rekommendationerna bör utifrån det vara möjliga att
genomföra med relativt små insatser, om bara viljan
finns. Naturligtvis är ENABLE Sverige beredda att
stödja implementeringen av dem på de sätt vi kan.
I några fall har hänvisningar gjorts till de båda
ENABLE Sverige-dokumenten “Perspektiv på svensk
fotboll” från 2018 samt “Arbetet runt svenska
elitfotbollsevenemang” inklusive bilaga. Dessa finns för
gratis nedladdning på www.enable-sverige.org.
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Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 2.4
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EN SYSTEMÖVERSIKT
– ARBETET IDAG

REKOMMENDATIONER
– ARBETET I MORGON?

I ENABLE Sveriges systemöversikt “Arbetet runt
svenska elitfotbollsevenemang”, strukturerade vi
modellen i tre tematiska områden.

ENABLE Sveriges ger följande rekommendationer
till de primära aktörerna runt svensk fotboll, det
vill säga SvFF / SEF, SFSU och Polisen.

1. Aktörer, mål, metod
· Primära aktörer
· Samverkan
· Gemensamma mål

1. Aktörsgemensamma rekommendationer
1a. Skriv en nationell överenskommelse mellan de
primära aktörerna
1b. Definiera och formalisera ”gemensam kunskap” som
del av överenskommelsen
2. Aktörsspecifika rekommendationer

2. Regler och riktlinjer
· Lagrum
· Praxis
· Styrdokument

3. Praktiska arbetsformer
· Nationellt
· Regionalt
· Lokalt / kring match
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2a. Polisen: justera tillämpningen av villkorsskrivning i
”Tillstånd för match”
2b. SvFF & SEF: implementera och sprid teorier om
folksamlingar och konfliktreducerande principer
bland fotbollens aktörer
3c. SFSU: utveckla det normativa och kommunikativa
arbetet inom supporterkulturen

På nästa uppslag använder vi modellen från
“Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang”, för
att illustrera hur våra rekommendationer förhåller
sig till det system som omger dagens arbete runt
svensk elitfotboll.
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1. Aktörer, mål, metod
· Primära aktörer
· Samverkan
· Gemensamma mål

2. Regler och riktlinjer
· Lagrum
· Praxis
· Styrdokument

1a. Polisen, fotbollen och SFSU: Skriv en operativ nationell

överenskommelse, som reglerar parternas samverkan samt
dess innehåll. ENABLE Sverige rekommenderar även att en
grund läggs till en gemensam kunskapsbas, se 1b. Påverkar
förutsättningarna för samverkan i 1.3, kompletterar 2.9 samt
skapar ett nytt område 3.

2a. Polisen: Justera, i samtal med fotbollen, tillämpningen av

villkorsskrivning i ”Tillstånd för match”. Påverkar rättsliga
förutsättningar i 2.4 samt alla samverkansrelaterade delar på
kort och lång sikt.

1b. Polisen, fotbollen och SFSU: Formalisera ”gemensam

3. Gemensam kunskap
· Hållbar samverkan
· Teoretisk grund
· Konfliktreducerande principer

4. Praktiska arbetsformer
· Nationellt
· Regionalt
· Lokalt / kring match
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kunskap” som del av överenskommelsen i 1a. Vi föreslår att
hållbar samverkan samt teoretisk kunskap och operativa
principer som redan har en viktig plats i dagens arbete,
identifieras som grundläggande kunskapsbas. Bildar ett nytt
område 3, stärker möjligheter till samverkan.

2b. SvFF & SEF: Implementera och sprid teorier om folksamlingar

och konfliktreducerande principer inom fotbollen. Förtydligar
gemensam kunskapsbas i det nya område 3, skapar
gemensam förståelse, stärker möjligheter till samverkan.

2c. SFSU: Utveckla det normativa arbetet inom

supporterkulturen, dels genom att uppmuntra samtal om
motpartsförståelse och självreflektion och dels genom att
hitta en tydligare balans i offentlig kommunikation om såväl
supportermiljön som andra aktörer. Påverkar SFSU:s
trovärdighet samt nya 4.1 (3.1 i den befintliga modellen).
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1 . Aktörsgemensamma 		
rekommendationer
ENABLE Sverige betonar alltid vikten av
partsöverskridande samverkan och evidensbaserad
kunskap i arbetet med svensk elitfotboll. Bland annat kan
krisen 2019 ses som en illustration av detta.
Vad gäller samverkan, så vet vi att arbetet är som mest
resurs- och resultateffektivt när de primära aktörerna
runt fotbollen drar åt samma håll. Motsatsen raserar
förtroende och legitimitet och ökar sannolikheten för
ordningsproblem. Vidare bör ambitionen vara att debatt
om utveckling av evenemangs- och säkerhetsarbete utgår
från evidensbaserad kunskap, men så är det inte alltid.
Debatten är tvärtom ofta känslostyrd. Åtgärder föreslås
därmed ibland som står i bjärt kontrast till etablerad
kunskap eller beprövad praxis. Detta är i bästa fall slöseri
med tid och resurser. I värsta fall kan det leda till att
fungerande arbetsmetoder rivs upp, vilket kan försämra
ordningsläge, öka risker och minska trygghet.

SvFF
SEF

SFSU

Polisen

Vi menar därför att samverkansrelationerna behöver
omgärdas av formalia, för att göra arbetet mindre känsligt
för kris. Vi menar dessutom att på samma sätt som det
finns vissa rättsliga förutsättningar som ramar in vad
som är tillåtet att göra, bör en gemensamt definierad
kunskapsbas användas som utgångspunkt för diskussioner
om vad som är lämpligt att göra. En fördel med en sådan
kunskapsbas, är att den ökar möjligheten för aktörerna
att kunna enas om en gemensam lägesbild. Den skapar
dessutom ”ett gemensamt språk” för att tala om läget.
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1a Polisen, fotbollen och SFSU: Slut en
operativ nationell överenskommelse
ENABLE Sverige rekommenderar att en nationell
överenskommelse sluts, som operationaliserar
ramöverenskommelsen mellan Polisen och RF. Detta för
att parterna ska kunna skapa en hållbar samverkan2. Vår
utgångspunkt är att representanter för samtliga primära
aktörer om möjligt bör vara en del av avtalet:
Polisen, SvFF / SEF och SFSU.
ENABLE Sverige rekommenderar vidare att
överenskommelsen formaliserar vikten av och formerna
för en hållbar samverkan, fastställer gemensamma mål,
identifierar prioriterade arbetsområden samt definierar en
gemensam kunskapsmässig utgångspunkt.
Kommentar: Den befintliga nationella ramöverenskommelsen
mellan Polisen och RF3 är principiell. Avsikten var att även
sluta ett operationellt avtal mellan Polisen och fotbollens
parter. Detta är inte gjort, men bör ske snarast för att lösa
villkorskonflikten 2019, för att förebygga nya konflikter samt
för att göra arbetet med svensk fotboll mera sammanhållet.
Avtalet måste omfatta SvFF, SEF och Polisen. ENABLE
Sverige rekommenderar dock som utgångspunkt att
parterna undersöker om det är möjligt att även göra
SFSU till en formell part i överenskommelsen. Detta för
att supportrarna är en av de primära aktörer som främst
påverkar hur miljön runt fotbollen ska utvecklas – och SFSU
är supporterrörelsens röst på nationell nivå. Om även SFSU
i någon form kan vara en formell del, så kan det medföra
ett viktigt perspektiv i strategiska diskussioner och det
kan ge arbetet en högre grad av legitimitet i förhållande till
supportermiljön.
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En nationell överenskommelse där även
supporterrepresentation är en del kan tyckas ogörlig. Det
är dock inte unikt: det skedde i ett liknande sammanhang
i Danmark 2012. Med det sagt ska man ändå respektera
både de principiella och praktiska utmaningar som
ambitionen innebär. Om parterna inte kan enas, så bör
man åtminstone försöka säkra en öppen och kontinuerlig
dialog med SFSU i det löpande, strategiska arbetet.
ENABLE Sverige rekommenderar vidare att
överenskommelsen fastställer att hållbar samverkan
mellan de primära parterna (SvFF, SEF, klubbarna, SFSU
samt Polisen) är en framgångsfaktor i arbetet med
svensk fotboll. Fungerande relationer bör därför ses som
prioriterade och effekter på dessa bör alltid vägas in då
strategiska beslut diskuteras.
I enlighet med hur ENABLE Sverige ser på hur hållbar
samverkan skapas, anser vi att överenskommelsen
mellan parterna dessutom bör definiera gemensamma
mål och arbetsområden samt identifiera en gemensam
kunskapsbas (se 1b).
Ovan rekommendation behöver inte innebära några
omvälvande nyheter; en del av både innehåll och
praktiska arbetsformer fanns i den samverkan som
bedrevs då parterna enats kring den Nationella strategin
2014-2017.

2
3

Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 2.9.
Perspektiv på svensk fotboll, 3.4.
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1b Polisen, fotbollen och SFSU: Formalisera
”gemensam kunskap” som del av samverkan
ENABLE Sverige rekommenderar de primära aktörerna
runt svensk elitfotboll att formellt slå fast vikten av att
arbetet ska utgå från en gemensam kunskapsbas. Som
utgångspunkt rekommenderas parterna att identifiera
följande tre områden som del av denna:

Att hållbar samverkan ska eftersträvas, samt vad som
kännetecknar sådan (se 1a).
Att den teoribildning om social identitet, gruppdynamik,
risk och riskprevention som delvis redan används kring
fotbollen, fungerar som utgångspunkt för arbete med
folksamlingar4.
Att de fyra konfliktreducerande principerna samt
prioriteringen av legitimitet, som härleds från ovan
teorier, av alla parter fastslås som centrala operationella
principer i arbetet med folksamlingar5.

Kommentar: Arbetet runt fotbollen bör baseras på
etablerad evidens, antingen kunskapen är akademisk
eller erfarenhetsbaserad. Detsamma gäller diskussioner
kring utveckling eller strategiska reformer. Erfarenheten
visar dock att debatten ofta drivs av känslor och brist på
helhetsperspektiv.

ENABLE Sverige rekommenderar därför parterna att,
helst inom ramen för en nationell överenskommelse (1a),
slå fast dels att samverkan ska baseras på en gemensamt
definierad kunskapsbas och dels vad denna ska omfatta.
Förslaget innebär inte att man i den gemensamma
kunskapsbasen ska skriva in all känd kunskap, bara olika
delar som man erfarenhetsmässigt vet är särskilt viktig för
att skapa en stabil samverkan eller för att kunna planera
och hantera arbetet på fältet.
Vi föreslår att parterna ringar in tre gemensamma
teman: 1) Att förutsättningarna för hållbar samverkan
definieras, för att göra arbetet runt fotbollen mindre
känsligt för kriser i relationerna. 2) Teoretisk kunskap om
folksamlingar och legitimitet, som en utgångspunkt för
strategiska och operativa diskussioner och arbetsmetoder.
3) De konfliktreducerande principerna, som ett
gemensamt förhållningssätt i mötet med folksamlingar
och strävan att bygga legitimitet.
Syftet med detta förslag är dels att skapa en
mer kunskapsbaserad och saklig diskussion om
fotbollsarbetet, men även att ge parterna en större
möjlighet att kunna enas om gemensamma lägesbilder
och ”tala samma språk”.

4
5
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Perspektiv på svensk fotboll, 3.5.
Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 3.7.
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2. Aktörsspecifika rekommendationer

Utöver de gemensamma rekommendationerna om att
sluta en samverkansöverenskommelse och i den fastslå
vikten av samt definiera gemensam kunskap, föreslår vi
även en operativ åtgärd per berörd aktör.
Vi har valt att hålla antalet förslag lågt, samt att prioritera
vad vi tror kan bidra till att lösa 2019 års kris och stärka
det system som omger arbetet med svensk elitfotboll.
Rekommendationerna är därför relaterade till dessa mål,
samt till de båda redan framförda förslagen.
Vi bedömer att samtliga rekommendationer kan
genomföras med begränsad arbetsinsats och relativt små
resurser, samtidigt som effekterna kan vara betydande
och långsiktiga. Från ENABLE Sveriges sida är vi beredda
att stödja respektive part i implementeringen, om sådant
stöd önskas.

14

2a

Polisen

2b

SvFF
SEF

2c

SFSU

15

Rekommendationer inför säsongen 2020

2a Polisen: justera tillämpningen av
villkorsskrivning i ”Tillstånd för match”
ENABLE Sverige rekommenderar Polisen att justera
sin tillämpning av villkorsskrivning. Vi rekommenderar
att tillämpningen sker på ett sätt som är konsekvent
i förhållande till den kunskap myndigheten tillämpar
som grund för sin Särskilda Polistaktik (SPT)6, samt går
att förena med hållbara relationer med aktörerna inom
fotbollen och supportermiljön. Förslag är förenligt med
innehållet i PM 2016:21.

mot specifika problemorsaker (vilket rimligen kräver
gemensam analys).
Trots detta har villkorstillämpningen har under 2019
använts på ett sätt som undergrävt den upplevda
legitimiteten hos Polismyndigheten och kan därmed
förväntas förvärra befintliga eller skapa nya problem.
Detta enligt etablerad forskning på området, forskning
som tillämpas av Polisen då den ligger till grund för
myndighetens Särskilda Polistaktik (vi föreslår som
sagt att delar av den formaliseras inom ramen för en
gemensam kunskapsbas enligt 1b). Samtidigt finns ännu
inga tecken på att villkorstillämpningen är ett effektivt
medel mot de utmaningar med pyroteknik, som varit
fokus för villkorsstrategin.

Kommentar: Vår rekommendation till Polisen har en
direkt koppling till 2019 års debatt om villkorstillämpning,
men det är även direkt härlett från förslagen om hållbar
samverkan (1a) och en gemensam kunskap (1b).
Tillämpningen av villkor styrs i dag av två styrdokument
inom Polisen: dels riktlinjerna för villkorsskrivning i
Polisens PM 2016:21 och dels ett inriktningsbeslut
daterat 2019-05-177.

Problemet med riktlinjerna i PM 2016:21 är som vi
ser det inte det principiella innehållet, utan tolkningen
och tillämpningen. Använt inom ramen för en
samverkansöverenskommelse enligt 1a, utifrån en
gemensam kunskapsbas enligt 1b samt med fokus på
gemensam, lokal problemlösning, bör PM 2016:21
vara möjligt att tillämpa i sin nuvarande form utan att
riktlinjerna bryts eller samverkansrelationerna raseras.

I PM 2016:21 finns bland annat Åtgärdstrappan och
Villkorsstegen, i båda fall hett omdebatterade. Men i
dokumentet finns även delar som inte kommit fram i
tillämpningen under 2019, men som – om de gavs den
vikt de förtjänar – både skulle kunna lösa upp problemen
och fungera som en modell för positiv samverkan. Som
exempel kan nämnas att ”samråd” mellan polis och
”anordnare” (av matchevenemang) rekommenderas vid
orsaksanalys efter incidenter, att villkor bör formuleras
tillsammans med anordnaren samt att villkoren ska riktas

Inriktningsbeslutet från 2019-05-17 däremot, med sitt
större fokus på enhetlig villkorsutformning snarare än
utformningsprocess, bör ses över eller helt rivas upp.

6
7
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Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 3.7.
Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 2.4.
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2b SvFF & SEF: implementera och sprid teorier om
folksamlingar och konfliktreducerande principer
ENABLE Sverige rekommenderar SvFF och SEF att
inom fotbollen implementera och sprida förståelsen av
folksamlingar och legitimitet i enlighet med den teoretiska
kunskapsbasen om social identitet, gruppdynamik, risk
och konfliktreducerande principer.

tillför ett gemensamt teoretiskt språk i partsöverskridande
samtal. Detta kan minska risken för missförstånd och öka
möjligheten att förebygga intressekonflikter exempelvis vid
problemanalys och åtgärdsdiskussioner. Det ökar därmed
sannolikheten både för konstruktiva lösningar och för att
parterna kan upprätthålla en hållbar samverkan.

Kommentar: I 1b föreslogs teorierna om social identitet,
gruppdynamik, risk och konfliktreducerande principer
(KRP)8, göras till en del av en gemensam kunskapsbas
i samverkan runt svensk elitfotboll. Teorierna ligger
som sagt till grund för Polisens Särskilda Polistaktik. De
är på inga sätt okända inom fotbollen, men de är inte
lika implementerade i utbildningar och löpande arbete
som inom Polisens (operativa) verksamhet. Vi tror att
det skulle gynna både fotbollen och samverkan mellan
parterna, om det formaliserades och implementerades
mera konsekvent. Därmed är detta förslag rent
praktiskt det enskilt största steget mot att förverkliga
rekommendationen om en gemensam kunskapsbas.

Därmed är detta förslag rent
praktiskt det enskilt största
steget mot att förverkliga
rekommendationen om en
gemensam kunskapsbas.

I praktiken skulle det rimliga vara att teorier
och KRP introduceras på exempelvis fotbollens
säkerhetschefsutbildning, medan de operativa
konfliktreducerande principerna kan vara en del av
publikvärdsutbildningen.
Fördelen med att sprida tillämpningen av dessa teorier
även inom fotbollen - förutom att det utvecklar den
interna kompetensen bland fotbollens aktörer - är att
det ökar sannolikheten för en gemensam förståelse och
8
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Perspektiv på svensk fotboll, 3.5; Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang, 3.7.
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2c SFSU: utveckla det normativa
arbetet inom supporterkulturen
ENABLE Sverige rekommenderar SFSU att utveckla det
normativa arbetet inom supporterkulturen, för att öka
förmågan till självreflektion och stärka positiva attityder,
samt vid behov självsanera problematiska beteenden.
Detta genom att:
Vidareutveckla och till lokala medlemsorganisationer
sprida formatet för det initiativ till självrannsakan som
togs under SFSU:s sommarträff 2019.
Eftersträva en ökad balans i SFSU:s externa
kommunikation, angående yttranden om å ena sidan
olika supporteruttryck och å den andra omgivande
aktörers ageranden runt svensk elitfotboll.

Kommentar: Supportermiljön anklagas ibland för att sakna
självinsikt eller förmåga att diskutera egna problematiska
beteenden. Även om bland annat SFSU:s sommarmöte
2019 visar att det finns undantag – en av två dagar
användes till just självrannsakande diskussioner – så är
kritiken ofta befogad. Som exempel är det många gånger
lågt i tak då självkritiska synpunkter ändå förs fram. Detta
kan medföra självcensur och att supporterföreträdare
har betydligt lättare att offentligt kritisera andra aktörers
agerande, än att ifrågasätta eller diskutera problematiska
beteenden inom den egna miljön. Resultatet blir att en
viktig normativ diskussion uteblir samt att en offentlig
bild av supportermiljön som självtillräcklig och omogen
sprids. Det senare leder till att bland annat SFSU:s
trovärdighet och legitimitet undergrävs.

20

Med en systematisk förmåga från SFSU att regelbundet
lyfta dessa frågor internt med medlemsorganisationerna,
samt uppmuntra dem att på lokal nivå föra diskussionen
vidare ut bland gräsrötterna, skulle detta möjligen
kunna förändras. Vi rekommenderar därför SFSU att
bygga vidare på det självrannsakande initiativ som togs
sommaren 2019. Hur det lämpligen görs kommer variera
på lokal nivå, men att det görs kan uppmuntras centralt.
Det finns därtill vinster att göra för SFSU i att via sina
offentliga kanaler försöka nå en större balans kring hur
man talar om positiva och negativa supporterageranden,
respektive hur man talar om andra aktörer. Dels kan
det bidra till en positiv normbildning och dels skulle det
sannolikt öka SFSU:s legitimitet i omgivningens ögon.
Notera dock att vi inte förespråkar “fördömanden” sådana förbättrar knappast något - utan snarare en
problematiserande och nyanserad diskussion kring
specifika beteenden. Sådana har förts framgångsrikt förr,
exempelvis kring användning av så kallade “bangers”.
Avslutningsvis: vad som sägs här kan tyckas frikopplat
från övriga rekommendationer. Så är det dock inte.
Samtliga förslag baseras på bland annat teorierna om
social identitet och legitimitet, samt hur normer utvecklas
och risk uppstår. Detta kan ske både genom interaktion
mellan grupper och genom intern dynamik inom grupper.
Förslagen 1a-b samt 2a-b fokuserar på den förra
logiken, medan förslaget till SFSU bygger på den senare.
Rekommendationerna angriper med andra ord samma
mekanismer, men från olika håll.
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