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Handlingsplan inför 2022

Arbetet med svensk elitfotboll har sedan 2019 
präglats av en uppmärksammad och infekterad 
konflikt mellan fotbollens aktörer, Polisen och 
supportermiljön. Konkret har den kretsat kring vissa 
villkorstyper i de tillstånd att arrangera offentliga 
tillställningar, som utfärdas av Polisen inför klubbars 
matcharrangemang. Exempel är reducering av 
klackläktarkapacitet och förbud att ta in flaggor på 
arenor. Polisens avsikt med villkoren är främst att 
bekämpa illegal pyroteknik.

Kritiken har handlat om att villkoren visat sig vara 
kontraproduktiva. De saknar avsedd effekt, då de inte 
haft någon positiv inverkan på pyroteknik eller 
allmänt ordningsläge. De anses oproportionerliga 
eftersom de samtidigt är mycket ingripande för 
klubbar och publik. Då de uppfattas som kollektiv 
bestraffning, har de dessutom bidragit till 
radikalisering i delar av supportermiljön, vilket 
försvårat klubbarnas säkerhetsarbete och ökat risken 
för störningar.

Inför 2022 måste situationen lösas. Och det går. Även 
om det alltid kommer finnas en viss intressekonflikt 
mellan parterna, är inte samverkanskriser nödvändiga. 
Arbetet med svenska elitfotbollsevenemang präglades 
under många år av en internationellt erkänd 
samverkan mellan aktörerna, liksom av en positiv 
ordningsutveckling. Även då fanns intressekonflikter

och utmaningar, men parterna kunde hantera dem i 
relativt samförstånd. Ambitionen med de förslag som 
ska presenteras här, är att hjälpa parterna hitta 
tillbaka till den samverkan.

Vår utgångspunkt är att ansvaret för detta är 
gemensamt. Även om beslutet om att tillämpa de 
omdiskuterade villkorstyperna är fattat av Polisen, så 
är inte att hela ansvaret för underliggande orsaker en 
parts. Det är uppenbart att det finns problem runt 
fotbollen som måste hanteras. Ansvaret för vägen 
framåt är därför kollektiv: samtliga parter måste göra 
sin del. Våra förslag riktar sig därför till alla aktörer.

ENABLE Sverige arbetar i partnerskap med fotbollen, 
Polisen och supportermiljön. Vi har under flera år 
studerat arbetet runt evenemangen inom svensk 
elitfotboll, utifrån internationell forskning samt lång 
praktisk erfarenhet av arbetet. Den handlingsplan vi 
presenterar här grundar sig på detta. Den har två 
mål: På kort sikt att häva den akuta krisen och skapa 
förutsättningar för normaliserade relationer. På lång 
att samverkan runt fotbollen ska göras effektiv, 
kunskapsbaserad och krisresistent.

I några fall har hänvisningar gjorts till publikationer 
som ENABLE Sverige tidigare släppt. Dessa finns för 
gratis nedladdning på www.enable-sverige.org.

STABILITET OCH 
UTVECKLING INFÖR 2022
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Inför 2022 förslår vi i korthet följande för att 
stabilisera relationerna och skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling:

1. Aktörsgemensamma förslag
Skriv en nationell överenskommelse mellan de 
primära aktörerna
Definiera och formalisera ”gemensam kunskap” som 
del av överenskommelsen

EN SYSTEMÖVERSIKT 
– ARBETET IDAG

1. Aktörer, mål, metod

· Primära aktörer
· Samverkan
· Gemensamma mål

2. Regler och riktlinjer

· Lagrum
· Praxis
· Styrdokument

3. Praktiska arbetsformer

· Nationellt
· Regionalt
· Lokalt / kring match

FÖRSLAG INFÖR 2022
– ARBETET I MORGON?

I ENABLE Sveriges systemöversikt “Arbetet runt 
svenska elitfotbollsevenemang”, strukturerade vi 
arbetet runt svensk fotboll  i tre tematiska nivåer:

På nästa uppslag använder vi modellen från
föregående sida, för att illustrera hur våra förslag 
förhåller sig till helheten i dagens arbete runt 
svensk elitfotboll. Därefter utvecklas förslagen.

1a.  

1b. 

2. Aktörsspecifika förslag

2a. 

2b.

3c.

 

Polisen: Justera tillämpningen av de mest 
ineffektiva och ifrågasatta villkorstyperna. 
SvFF & SEF: Implementera och sprid teorier om 

social identitet, legitimitet och kollektiva 
beteenden inom fotbollen 
SFSU: Utveckla det normativa och 
kommunikativa arbetet inom supporterkulturen
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Handlingsplan inför 2022

1. Aktörer, mål, metod

· Primära aktörer
· Samverkan
· Gemensamma mål

2. Regler och riktlinjer

· Lagrum
· Praxis
· Styrdokument

4. Praktiska arbetsformer

· Nationellt
· Regionalt
· Lokalt / kring match

Polisen, fotbollen och SFSU: Skriv en nationell
överenskommelse, som reglerar parternas samverkan samt 
dess innehåll. Inom denna bör även grunden för en 
gemensam kunskapsbas definieras, se 1b.

Polisen: Justera, i samtal med fotbollen, tillämpningen av 
de mest ineffektiva och ifrågasatta villkorstyperna.

Polisen, fotbollen och SFSU: Formalisera ”gemensam 
kunskap” som del av överenskommelsen i 1a. Vi föreslår 
att hållbar samverkan samt teoretisk kunskap om 
kollektiva beteenden som redan har en viktig plats i dagens 
arbete, identifieras som grundläggande kunskapsbas.

SvFF & SEF: Implementera och sprid teorier om social 
identitet, legitimitet och kollektiva beteenden inom 
fotbollen.

SFSU: Utveckla det normativa arbetet och förmågan till 
självsanering av destruktiva beteenden inom 
supporterkulturen, dels genom att uppmuntra 
självreflektion och dels genom att hitta en tydligare balans 
i offentlig kommunikation om supportermiljön respektive 
andra aktörer. Påverkar SFSU:s trovärdighet samt nya 4.1 
(3.1 i den befintliga modellen).

3. Gemensam kunskap

· Hållbar samverkan
· Teoretisk grund
· Konfliktreducerande principer

1a. 

2a. 

1b. 

2b. 

2c. 
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Handlingsplan inför 2022

Det är väldokumenterat i forskningen att arbetet för 
trygghet och säkerhet runt fotbollen långsiktigt är 
mest effektivt då de centrala aktörerna arbetar 
tillsammans. Motsatsen raserar tillit och legitimitet och 
ökar sannolikheten för ordningsproblem. Krisen kring 
villkoren kan sägas illustrera effekterna när det fallerar.

För att stärka en positiv utveckling anser vi att 
samverkan bör systematiseras. Diskussioner om 
utveckling av arbetet bör utgå från etablerad kunskap. 

Vi föreslår därför att samverkansrelationerna ska 
omgärdas av formalia, för att göra arbetet mera 
strukturerat. Vi föreslår dessutom att på samma sätt 
som det finns 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. Detta 
gör debatten mera faktaorienterad och ökar sannolikt 
parternas förmåga till ömsesidig förståelse.

Det ska sägas att våra förslag inte direkt berör 
pyroteknikämnet. Det beror på att pyrotekniken är 
fotbollens enskilt mest komplexa fråga. Det finns inga 
enkla lösningar på den; frågan måste hanteras 
långsiktigt och med en palett av åtgärder, inom ramen 
för en fungerande samverkan. Detsamma gäller flera 
andra aktuella frågor: de kan hanteras då den 
omedelbara krisen lösts och ramarna för en ny 
samverkan satts. Det är utifrån detta vi utformat 
förslaget på handlingsplan.

1 .  Aktörsgemensamma förslag

SvFF 
SEF

Polisen SFSU 
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Handlingsplan inför 2022

ENABLE Sverige föreslår att parterna sluter en 
nationell överenskommelse, som sätter formella ramar 
och utgör en arbetsordning för samverkan. För att 
säkra hållbar samverkan bör överenskommelsen slå 
fast vikten av fungerande samverkansrelationer, 
fastställa gemensamma mål, identifiera prioriterade 
arbetsområden samt definiera en gemensam 
kunskapsmässig bas. 

Vår utgångspunkt är att representanter för samtliga 
primära aktörer om möjligt bör vara en del av avtalet: 
Polisen, SvFF / SEF och SFSU.

Kommentar: Polisen och Riksidrottsförbundet slöt 2018 
en nationell ramöverenskommelse. Avsikten var att 
denna skulle kompletteras med ett operationellt avtal 
mellan Polisen och fotbollens parter. Detta gjordes inte, 
men ENABLE Sverige föreslår att så sker inför 2022.

Ambitionen med en formalisering av samverkan, bör vara 
att skapa en arbetsordning som strukturerar arbetet. 
Därmed bör överenskommelsen slå fast att hållbar 
samverkan mellan de primära parterna (SvFF, SEF, SFSU 
samt Polisen) är en framgångsfaktor och relationerna 
därför måste skyddas. Den bör vidare ange gemensamma 
mål, formella ramar för samverkan, definiera centrala 
arbetsområden samt ringa in en gemensam kunskapsbas 
(se 1b). På sikt kan en ambition även vara att inkludera 
en plan för gemensam kommunikation.

1a Fotbollen, Polisen och SFSU: Slut en 
nationell överenskommelse om samverkan

Detta skulle skapa en systematik och förutsägbarhet 
som möjliggör att framtida diskussioner kan hanteras 
sakligt, kunskapsbaserat och utan öppen konflikt.

Avtalet måste omfatta SvFF, SEF och Polisen. ENABLE 
Sverige föreslår 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 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.  

En nationell överenskommelse där även 
supporterrepresentation är en del kan tyckas ogörlig. 
Det är dock inte unikt: det har tidigare skett i liknande 
sammanhang i Danmark och utvecklingen pekar i den 
riktningen även på andra håll. Man ska dock respektera 
de 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. 

Ovan förslag behöver inte innebära några omvälvande 
nyheter; en del av både innehåll och praktiska 
arbetsformer fanns i den Nationella strategin som 
användes av parterna mellan 2014 och 2017.
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Handlingsplan inför 2022

ENABLE Sverige föreslår att parterna tillsammans 
slår fast att arbetet ska utgå från en gemensam 
kunskapsbas, samt att denna definieras formellt. 
Som utgångspunkt rekommenderar vi att följande 
tre områden anges:

Att hållbar samverkan är en framgångsfaktor, samt 
vad som kännetecknar sådan (se 1a).

Att de teorier om social identitet, legitimitet och 
kollektiva beteenden - som delvis redan används 
kring fotbollen - används som utgångspunkt för 
diskussioner om utveckling och utvärdering.

Att de fyra konfliktreducerande principerna, som 
härleds från ovan teorier, fastslås som centrala 
operationella principer i arbetet med folksamlingar.

1b Fotbollen, Polisen och SFSU: Formalisera
”gemensam kunskap” som del av samverkan

Kommentar: Arbetet runt fotbollen bör baseras på 
etablerad kunskap, antingen denna 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 föreslår därför att parterna, helst inom 
ramen för en nationell överenskommelse (1a), slår 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 effektivt kunna 
planera, hantera eller utveckla arbetet på fältet.

Vi föreslår att parterna ringar in tre gemensamma teman: 
1) Att hållbar samverkan anges som ett målvärde samt att 
förutsättningarna för sådan definieras. 2) Att kunskap om 
kollektiva beteenden utifrån social identitet, legitimitet, 
gruppdynamik, risk och konfliktreducerande principer 
anges som en utgångspunkt såväl för utvecklingsarbete 
som för en saklig hantering av intressekonflikter. 3) Att de 
konfliktreducerande principerna och strävan att bygga 
legitimitet anges som ett gemensamt och förutsägbart 
förhållningssätt i mötet med folksamlingar.

Syftet med detta är att skapa förutsättningar för en 
kunskapsbaserad diskussion om fotbollsarbetet, men även 
att ge parterna en gemensam begreppskatalog. Det sista 
ska inte underskattas. I en verksamhet som präglas så 
mycket av känslor, kan en större förmåga att ”tala samma 
språk” vara avgörande för ömsesidig förståelse och 
möjligheten att överbrygga missförstånd.
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ENABLE Sverige föreslår att parterna tillsammans 
slår fast att arbetet ska utgå från en gemensam 
kunskapsbas, samt att denna definieras formellt. 
Som utgångspunkt rekommenderar vi att följande 
tre områden anges:

Att hållbar samverkan är en framgångsfaktor, samt 
vad som kännetecknar sådan (se 1a).

Att de teorier om social identitet, legitimitet och 
kollektiva beteenden - som delvis redan används 
kring fotbollen - används som utgångspunkt för 
diskussioner om utveckling och utvärdering.

Att de fyra konfliktreducerande principerna, som 
härleds från ovan teorier, fastslås som centrala 
operationella principer i arbetet med folksamlingar.

1b Fotbollen, Polisen och SFSU: Formalisera 
”gemensam kunskap” som del av samverkan

Kommentar: Arbetet runt fotbollen bör baseras på 
etablerad kunskap, antingen denna är akademisk eller 
erfarenhetsbaserad. Detsamma gäller diskussioner 
kring utveckling eller strategiska reformer. Erfarenheten 
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språk” vara avgörande för ömsesidig förståelse och 
möjligheten att överbrygga missförstånd.
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Utöver de gemensamma förslagen om en nationell 
överenskommelse som formaliserar och systematiserar 
den partsöverskridande samverkan, föreslår vi även 
ytterligare en åtgärd per berörd aktör. 

Vi har valt att hålla nere antalet förslag för att öka 
tydlighet och genomförbarhet. Prioriteringen ligger på 
en lösning av den akuta krisen samt på vad vi tror 
långsiktigt kan bygga ett effektivt, kunskapsbaserat och 
krisresistent samverkansarbete. De aktörsspecfika 
förslagen är därför relaterade till dessa mål, samt till de 
redan framförda rekommendationerna.

Vi bedömer att samtliga förslag kan genomföras med en 
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.

2. Aktörsspecifika förslag

SvFF 
SEF

Polisen 

SFSU 

2a

2b

2c

14 15

Handlingsplan inför 2022

Utöver de gemensamma förslagen om en nationell 
överenskommelse som formaliserar och systematiserar 
den partsöverskridande samverkan, föreslår vi även 
ytterligare en åtgärd per berörd aktör. 

Vi har valt att hålla nere antalet förslag för att öka 
tydlighet och genomförbarhet. Prioriteringen ligger på 
en lösning av den akuta krisen samt på vad vi tror 
långsiktigt kan bygga ett effektivt, kunskapsbaserat och 
krisresistent samverkansarbete. De aktörsspecfika 
förslagen är därför relaterade till dessa mål, samt till de 
redan framförda rekommendationerna.

Vi bedömer att samtliga förslag kan genomföras med en 
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.

2. Aktörsspecifika förslag

SvFF 
SEF

Polisen 

SFSU 

2a

2b

2c

12 13

Handlingsplan inför 2022

ENABLE Sverige föreslår att parterna tillsammans 
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kunskapsbaserad diskussion om fotbollsarbetet, men även 
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ENABLE Sveriges förslag till Polisen är att inför 2022 
upphöra med tillämpningen av de villkorstyper som 
legat till grund för villkorskonflikten. Om villkor ska 
användas som parterna inte är överens om är 
lämpliga, så bör en tydlig avsedd effekt - eller annan 
koppling till aktuellt kunskapsläge - kunna uppvisas.

Kommentar: Vårt förslag till Polisen är att upphöra med 
tillämpningen av de villkorstyper som ligger till grund för 
den akuta relationskrisen. Orsaken är främst att de visat 
sig vara ineffektiva i förhållande till dess avsedda syfte, 
samtidigt som de haft uppenbara negativa effekter.

Vi vill åter betona att Polisen inte är ensamt ansvarig för 
de intressekonflikter som finns mellan myndigheten och 
fotbollen. Däremot är det Polisen som fattat beslut om 
att tillämpa de villkorstyper som gjort krisen akut. Det är 
bara Polisen som kan justera beslutet. Därav förslaget.

Åtgärden bör genomföras genom justering av aktuella 
styrdokument för villkorsskrivning. Dessa är under 
omarbetning och ska ersättas av en ny villkorshandbok, 
som väntas beslutas i vinter. Fotbollen har fått se och 
kommentera utkastet, vilket tyder på en konstruktiv 
hållning i frågan från Polisens sida. Vi föreslår att 
Polisen, i samtal med fotbollen, ur handboken avlägsnar 
alla referenser till villkorstyper som kan antas sakna

2a Polisen: justera tillämpningen av 
de mest ineffektiva villkoren

avsedd effekt eller få konflikten att fortsätta. Skulle 
parterna ha problem att enas kring vilka villkorstyper som 
bör finnas kvar, så rekommenderar vi att man utgår från 
vad man vet om effekterna då de använts, samt från den 
kunskapsbas som återges i förslag 1b.

Notera i sammanhanget att det inte är alla villkor som 
utgör ett problem. Tvärtom, klokt använt kan 
villkorsverktyget utgöra en plattform för positiv 
samverkan. Det är vissa typer av villkor som är 
problematiska. På samma sätt är det inte självklart att alla 
former av de omdebatterade villkorstyperna är 
problematiska. Som exempel kan kapacitetsvillkor ha en 
säkerhetshöjande effekt, om marginell reducering av 
publikantal används för att minska trängsel och öka 
framkomlighet. Det är dock viktigt att den principiella 
användningen noggrant definieras i styrdokumenten.

Förslaget bygger på en premiss om att den 
villkorsstrategi som tillämpats sedan 2019 haft brister. Vi 
vill betona att detta inte är spekulation. Villkoren har 
använts och avsedda effekter har uteblivit, samtidigt som 
betydande negativa sådana förekommit. ENABLE Sverige 
analyserade detta redan i rapporten "Decidedly 
Frosty" (2019) och resultatet har delvis bekräftats även 
av Polisen. Det är dock vägen framåt som är intressant i 
sammanhanget. Parterna bör förhålla sig till erfarenheten 
som en del av en prestigelös, kunskapsbaserad 
arbetsmetodik, inte för att fördela skuld.
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ENABLE Sverige föreslår att parterna tillsammans 
slår fast att arbetet ska utgå från en gemensam 
kunskapsbas, samt att denna definieras formellt. 
Som utgångspunkt rekommenderar vi att följande 
tre områden anges:

Att hållbar samverkan är en framgångsfaktor, samt 
vad som kännetecknar sådan (se 1a).

Att de teorier om social identitet, legitimitet och 
kollektiva beteenden - som delvis redan används 
kring fotbollen - används som utgångspunkt för 
diskussioner om utveckling och utvärdering.

Att de fyra konfliktreducerande principerna, som 
härleds från ovan teorier, fastslås som centrala 
operationella principer i arbetet med folksamlingar.

1b Fotbollen, Polisen och SFSU: Formalisera
”gemensam kunskap” som del av samverkan

Kommentar: Arbetet runt fotbollen bör baseras på 
etablerad kunskap, antingen denna 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 föreslår därför att parterna, helst inom 
ramen för en nationell överenskommelse (1a), slår 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 effektivt kunna 
planera, hantera eller utveckla arbetet på fältet.

Vi föreslår att parterna ringar in tre gemensamma teman: 
1) Att hållbar samverkan anges som ett målvärde samt att 
förutsättningarna för sådan definieras. 2) Att kunskap om 
kollektiva beteenden utifrån social identitet, legitimitet, 
gruppdynamik, risk och konfliktreducerande principer 
anges som en utgångspunkt såväl för utvecklingsarbete 
som för en saklig hantering av intressekonflikter. 3) Att de 
konfliktreducerande principerna och strävan att bygga 
legitimitet anges som ett gemensamt och förutsägbart 
förhållningssätt i mötet med folksamlingar.

Syftet med detta är att skapa förutsättningar för en 
kunskapsbaserad diskussion om fotbollsarbetet, men även 
att ge parterna en gemensam begreppskatalog. Det sista 
ska inte underskattas. I en verksamhet som präglas så 
mycket av känslor, kan en större förmåga att ”tala samma 
språk” vara avgörande för ömsesidig förståelse och 
möjligheten att överbrygga missförstånd.



18 19

Handlingsplan inför 2022

ENABLE Sverige föreslår att SvFF och SEF inom fotbollen 
implementerar och sprider förståelsen av legitimitet och 
kollektiva beteenden, i enlighet med de teorier om social 
identitet, gruppdynamik, risk och konfliktreducerande 
principer som underbygger Polisens taktiska arbete.

Kommentar: I bakgrunden till villkorskonflikten finns 
strukturella orsaker, exempelvis det faktum att parterna 
har olika mål eller uppdrag. Men det finns även en 
underliggande ömsesidig misstro, som ibland förstärks 
exempelvis av deras offentliga kommunikation eller vad 
som kan uppfattas som en ovilja att ta ansvar. 
Fotbollen är en lika stor del av detta som övriga parter.

Vårt förslag till fotbollen syftar både till fortbildning 
och att skapa förutsättningar för en tydligare 
kommunikation både internt och publikt. Detta genom 
att realisera den tanke på en gemensam kunskapsbas, 
som lyftes i avsnitt 1b. Där föreslogs teorier om social 
identitet, legitimitet, gruppdynamik, risk och 
konfliktreducerande principer (KRP), göras till en del av 
en gemensam kunskapsbas runt svensk elitfotboll.

Nämnda teorier underbygger den Särskilda 
Polistaktiken (SPT). De är inte okända inom fotbollen, 
men de är inte lika systematiskt implementerade som 
inom Polisens operativa verksamhet. I praktiken skulle 
teorier och KRP kunna introduceras exempelvis i 
fotbollens säkerhetschefsutbildning, medan de senare 
kan vara en del av dess publikvärdsutbildning.

2b SvFF & SEF: implementera och sprid teorier 
om social identitet och kollektiva beteenden

Åtgärden är den enskilt 
mest konkreta insatsen för 
att realisera förslaget om 

en gemensam kunskapsbas 
för parterna runt fotbollen.

Vi tror tillämpningen skulle gynna arbetet runt fotbollen 
rent generellt; kunskapen har varit mycket nyttig i 
Polisens arbete med folksamlingar. Den potentiellt 
största vinsten med att sprida förståelsen av dessa 
teorier bredare inom fotbollen, är dock att de tillför ett 
gemensamt teoretiskt språk i samtal mellan fotbollen och 
Polisen. Vilka är fördelarna eller nackdelarna med en 
potentiell reform? Hur kan man resonera kring sannolika 
effekter, utifrån vad vi vet om exempelvis social 
identitet, legitimitet och dess inverkan på kollektiva 
beteenden?

Åtgärden är den enskilt mest konkreta insatsen för att 
realisera förslaget om en gemensam kunskapsbas för 
parterna runt fotbollen.
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fotbollens säkerhetschefsutbildning, medan de senare 
kan vara en del av dess publikvärdsutbildning.
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effekter, utifrån vad vi vet om exempelvis social 
identitet, legitimitet och dess inverkan på kollektiva 
beteenden?

Åtgärden är den enskilt mest konkreta insatsen för att 
realisera förslaget om en gemensam kunskapsbas för 
parterna runt fotbollen.
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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 
förmåga till självkritik. Även om SFSU:s sommarmöte 
2019 är ett exempel på motsatsen - då ägnades en dag av 
två åt diskussioner i seminarieform kring problematiska 
supporterbeteenden - så är synpunkten begriplig. Ofta är 
det lågt i tak till exempel i interna diskussioner på sociala 
medier, då ifrågasättande åsikter förs fram. Detta kan 
medföra självcensur och att kritiska röster tystnar, men 
även att supporterföreträdare lägger en oproportionerligt 
stor energi på att diskutera andra aktörers agerande, 
jämfört med problematiska beteenden inom den egna 
miljön. Som resultat kan en viktig normativ diskussion 
utebli, samtidigt som det bland supportrar kan sprida en 
onyanserat negativ bild av upplevda motparter.

2c SFSU: utveckla det normativa 
arbetet inom supporterkulturen

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 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 i att SFSU via sina 
offentliga kanaler försöker 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 här att vi inte förespråkar “fördömanden”, utan 
snarare en nyanserad, problematiserande diskussion 
kring specifika beteenden. Det är en mera effektiv väg 
mot självsanering. Sådana har haft framgång 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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