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DJURGÅRDENS IF
Framgång och framtid
Djurgårdens IF berör, varje dag, året om
sedan 1891. Tiotusentals människor
besöker regelbundet våra matcher, spelar
fotboll och hockey, antingen organiserat
i våra egna ungdomslag eller spontant
i våra uppsökande verksamheter runt
om i vår stad, Stockholm. Med våra
kärnverksamheter fotboll och ishockey,
för herrar och damer och pojkar och
flickor, tillhandahåller vi underhållning,
gemenskap, utbildning och rörelseglädje
för massor av människor ifrån samhällets
alla möjliga hörn, i varierande åldrar och

EN HELHET SOM UTGÅR IFRÅN

med olika bakgrund.

framgångar och bejaka våra styrkor men samtidigt

F OT B O L L O C H I S H O C K E Y
Vi erbjuder en helhet där möjligheterna att
aktivera sig med oss blir allt fler och trösklarna
allt lägre oavsett om du vill vara en del av
supportergemenskap, spela själv, träna lag eller
samarbeta med oss. Vi har antagit en gemensam
position som säger att vi ska vara ”Stockholms
Stolthet - Sveriges ledande idrottsförening”. Det är
en position som förpliktigar men också vittnar om en
ambition att aldrig slå sig till ro utan i stället fortsätta
arbeta för att vara framåtsträvande, inkluderande
och konkurrenskraftiga. Vi ska vara stolta över våra
ödmjukt ta oss an våra förbättringsområden.
EN RIKTNING FÖR FRAMTIDEN
Det här initiativet är en del av Djurgården Fotboll och
Djurgården Hockeys strategi- och utvecklingsarbete
inom hållbarhet. Vi har enats kring ett antal principer
kopplat till hållbarhet som utgår ifrån insikten att vi
behöver bygga en stark och uthållig organisation
som möjliggör en välmående och framgångsrik
förening. Vi vill därtill nå ut till ännu fler människor
i vår stad för att introducera dem för fotboll och
hockey och samtidigt skapa ett intresse för
Djurgården.
Slutligen vill vi skapa en stark sammanhållning
med våra supportrar, fylla våra arenor och etablera
Djurgården som ett stabilt topplag.
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FRAMGÅNG OCH FRAMTID

”Djurgårdens IF - Framgång och framtid” är lika
mycket en inventering av vår verksamhet som en
överenskommen riktning för hur vi tillsammans
arbetar för en ansvarsfull, uthållig och framgångsrik
utveckling av våra två Djurgårdsföreningar. Vi bjuder
nu in fler att vara en del av det samarbetet. Det
gäller såväl våra supportrar som våra befintliga och
potentiella framtida partners. Även vår värdstad
Stockholm får en viktig roll i det här arbetet. Vi vill
vara Stockholms Stolthet med hela staden.

”VI ÄR EN STOLT
AMBASSADÖR FÖR
STOCKHOLM”
Jenny Silfverstrand, vd, Djurgården Hockey

T VÅ O L I K A S P O R T E R M E N E T T

”KÄRNVERKSAMHETEN ÄR
RIKTLINJEN FÖR ALLT VI
GÖR”
Henrik Berggren, vd, Djurgården Fotboll

G E M E N S A M T VA R U M Ä R K E
Fotboll och ishockey är två helt olika sporter och
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey två helt
självständiga föreningar men vi har mycket att vinna
på ett utökat samarbete. Vi spelar med samma sköld
på tröjorna, vi verkar i samma stad och vi har samma
supportrar. Även om våra verksamheters möjligheter
och begränsningar såklart skiljer sig åt så kan vi på
många områden utvecklas och lära oss av varandra.
På allt fler områden upptäcker vi vilken enorm styrka
som finns inom Djurgårdsfamiljen när vi gör saker
ihop!
Trevlig läsning!

Henrik Berggren VD i Djurgården Fotboll
Jenny Silfverstrand VD i Djurgården Hockey
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FÖRENINGSPORTRÄTT
DJURGÅRDENS
IDROTTSFÖRENING
Djurgårdens Idrottsförening med initialerna D.I.F.
bildades 12 mars 1891 på ett kafé på adressen
Alberget 4A av John G. Jansson. Föreningens
syfte var att ”utgöra ett föreningsband” mellan
idrottsintresserade djurgårdsbor.
Under 1890-talet var Djurgårdens medlemmar
aktiva inom många idrottsgrenar som allmän idrott,
dragkamp, rodd och skidåkning. Djurgårdarna
tävlade även i velocipedåkning, skjutning med
salongsgevär, sparkstöttingsåkning, kälkåkning,
atletik, simning och skridskoåkning. Denna mångfald
ledde fram till en ändring av stadgarna. I stället för
att ”utgöra ett föreningsband” skulle Djurgården
verka för ”att befrämja idrotter av olika slag”.
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ALLIANSFÖRENINGEN SAMLAR
DJURGÅRDSFÖRENINGARNA
Alliansföreningen är ett gemensamt forum för
alla Djurgårdens olika idrottsföreningar. Idag är
Djurgårdens IF med alla 20 föreningar inräknade
Sveriges största och mest framgångsrika förening.
Aktiva föreningar inom Djurgårdens IF: Alpint,
Amerikansk fotboll, Bandy, Basket, Bordtennis,
Boule, Bowling, Boxning, Brottning, Cykel, Fotboll,
Friidrott, Fäktning, Golf, Handboll, Handikappfotboll,
Innebandy, Ishockey, Kampsport och Konståkning.
VÄ R D E G R U N D
År 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare
– ledare, idrottare, styrelser, organisationer och
supportrar medverkat i arbetet så antog alla
föreningar gemensamt en styrande värdegrund för
alla alliansföreningar (se sida 45).

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

DJURGÅRDENS IF
VISION
Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa
POSITION
Stockholms Stolthet- Sveriges ledande idrottsförening

1891
Bildades

4000

450,000
Åskådare per år

A k t i va u n g d o m a r

20

Antal föreningar

37

449

Olympiska medaljer

SM-guld (juli 2019)

25,000
Medlemmar
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DJURGÅRDEN FOTBOLL

Vi ska i sammanhanget också nämna att flera

Djurgården Fotboll bildades 1899 och
har representationslag i högsta serien
för både herrar och damer. Föreningens
ungdomssektion, som regelbundet
aktiverar cirka 2 000 pojkar och flickor,
utgår ifrån Hjorthagens Idrottsplats.

representerat Djurgården såsom Victoria Svensson

Djurgården Fotboll har cirka 12 500 medlemmar
och spelar på Tele2 Arena (herrar) och Stockholms
stadion (damer). Publiksnittet har sedan flytten
ifrån Stockholms stadion till Tele2 Arena 2013 legat
mellan 12 och 16 000 åskådare medan möten med
de stora klubbarna och stockholmsrivalerna ofta
lockar 20-30 000 åskådare. Djurgårdens supportrar
är kända för att skapa en fantastisk stämning på
såväl hemma- som bortaplan.
Herrlagets elva SM-titlar har alla vunnits under
Djurgårdens fyra storhetstider på 1910-, 1950-,
1960- och 2000-talet. Bland de många framstående
spelare som har burit den blårandiga tröjan kan
nämnas Gösta ”Knivsta” Sandberg, Hans ”Tjalle”
Mild, Sigvard ”Sigge” Parling, John ”Jompa” Eriksson
och Stefan Rehn. Bilden av Djurgården som ett
välrustat, lite hårdhänt lag härstammar främst ifrån
fotbollen men också ifrån ishockeyn under vissa
perioder. Begreppet Järnkaminerna var särskilt
förknippat med fotbollslaget under 1950- och
1960-talet.
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av Sveriges mest framstående damspelare har
och Jane Törnqvist. Mellan åren 2003 och 2005 vann
Djurgårdens damer SM-guld två gånger och svenska
cupen två gånger.
Under ett antal år har stort fokus legat på att skapa
en ekonomisk stabilitet i föreningen. Detta för att
skapa förutsättningar för att bygga en välmående
och hållbart framgångsrik förening över tid vilket
också har gett resultat. Djurgårdens herrar vann
Svenska cupen 2018 och det återkommande målet
för såväl herrlaget som damlaget är att konkurrera
om topplaceringar och Europaspel varje säsong.
FOKUSOMRÅDEN
Viktiga fokusområden för framtiden är, förutom
den fortsatta sportsliga satsningen på herrarnas
och damernas representationslag, att förstärka
ungdomsverksamheten med tillhörande akademi.
Särskilt fokus kommer också supporter- och
publikfrågan att få under de närmsta åren. Dels
handlar det om att skapa nya djurgårdare för att få
fler besökare till hemmamatcherna men också att
väl där tillhandahålla en bättre helhetsupplevelse.
Biljettintäkterna kommer få en avgörande
betydelse för förmågan att kunna försörja en stark
organisation över tid och ställa konkurrenskraftiga
representationslag på fotbollsplanen.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

1899
Bildades

50,750
P u b l i k r e ko r d

70

Flest mål:
G ö s t a ” K n i v s t a” S a n d b e r g

5

Antal cuptitlar

7

P l a t s i a l l sve n s k a n s
maratontabell

22,696

Bästa hemmapubliksnitt
genom tiderna

240,000

To t a l t a n t a l b e s ö k a r e 2 0 1 8

3

SM-guld damer

312

Flest matcher:
S ve n L i n d m a n

11

SM-guld herrar
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DJURGÅRDEN HOCKEY

annat än gynnsamma, lyckades föreningen studsa

Djurgården Hockey är Sveriges
genom tiderna mest framgångsrika
ishockeyförening med 16 SM-guld för
herrar och ett för damer. Föreningen, som
bildades 1922, är ensam i Stockholm med
representationslag i högsta serien för både
herrar och damer.

har laget inte bara stannat kvar utan även lyckats

Genom föreningens upplevelseidrott engagerar
Djurgården Hockey tiotusentals människor som
regelbundet besöker matcherna på Hovet och
Globen. Den stämning som Djurgårdens supportrar
skapar är internationellt omtalad och inte sällan är
såväl Hovet som Globen helt utsålt när Djurgården
Hockey spelar på hemmaplan.
Många framstående spelare har representerat
”Mesta mästarna” som Roland Stoltz, Sven Tumba,
Lasse Björn, Håkan Södergren och Charles Berglund.
Historiskt sett har vi varit väldigt framgångsrika med
att producera talangfulla ishockeyspelare och de
senaste säsongerna är inget undantag. Egen talang,
viktig erfarenhet och tillförd spets resulterade i att
föreningens herrlag så sent som 2019 spelade SMfinal. Det senaste SM-guldet bärgade damlaget 2017.
Vi behöver inte gå många år tillbaka i tiden för att
påminna oss om vilken fantastisk resa Djurgården
Hockey har gjort på flera områden. Efter 35 år i
högsta serien för mesta mästarna degraderades
föreningen till hockeyallsvenskan 2012. Det
här blev en enorm prövning för hela Djurgården
Hockey, alla supportrar och sponsorer men, trots att
förutsättningarna för ishockey i Stockholm är allt
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tillbaka till högsta serien, SHL, redan 2014. Där
etablera sig i toppen.
Den sportsliga utvecklingen är mycket positiv
samtidigt som ungdoms- och juniorverksamheten är
ett föredöme i hockeysverige och Djurgårdspubliken
fortsätter att sluta upp bakom föreningen. Ekonomin
är, tack vare ett långsiktigt och hårt arbete, bra och
det finns all anledning att vara optimistisk.
FOKUSOMRÅDEN
Viktiga fokusområden för framtiden, förutom
det hårda arbetet för att få fina resultat
för representationslagen, bra utväxling på
ungdomshockeyn och intresset för hockeyn
och Djurgården att växa, är att ytterligare öka
attraktionskraften i varumärket Djurgården Hockey
gentemot näringslivet och staden.
Djurgården Hockey har intensifierat satsningen
på att sätta tusentals barn i rörelse genom
skridskoåkning, is- och landhockey. Föreningen är
en stolt ambassadör för Stockholm och har fortsatt
höga ambitioner med sin verksamhet men saknar
en modern matcharena för representationslagen
och behöver tillgång till fler isytor för
ungdomsverksamheten. Det är en nödvändighet om
föreningen ska kunna vara konkurrenskraftig och
välmående på lång sikt och därför en av de frågor
som Djurgården Hockey driver hårdast just nu.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

1922
Bildades

16

SM-guld herrar

2

Plats i maratontabell

256

F l e s t m å l : S ve n Tu m b a

16,105
P u b l i k r e ko r d

751

Flest matcher:
N i c h l a s Fa l k

1

SM-guld damer

518

Flest poäng: Fredrik
B r e m b e rg

191,000
To t a l t a n t a l b e s ö k a r e
2018/2019
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HÅLLBARHET I
DJURGÅRDEN
I n s i k t e r o c h av s i k t e r

En vilja att påbörja ett systematiskt
hållbarhetsarbete uppstår ofta som en följd
av en kris för att hantera ett yttre tryck,
fylla ett behov av att påvisa ansvar, få
ett bättre rykte och ekonomiskt utfall för
verksamheten och/eller som en del av ett
integrerat kvalitetsutvecklingsarbete. För
Djurgården har det varit en kombination av
det ovanstående.

samtidigt som vi stärker vår position som
Stockholms Stolthet genom att växa Djurgårdens
genomslagskraft på flera nivåer i Stockholm. Det gör
vi genom att arbeta uppsökande med fotboll och
hockey för att nå ännu fler samtidigt som vi skapar
en ännu bättre matchdagsupplevelse.
Genom att göra positiva avtryck i staden växer
föreningens attraktionskraft och konkurrenskraft.
Det, menar vi, skapar förutsättningar för att nå ännu

Vi har idag en generellt positiv utveckling sportsligt,

bättre och uthålliga ekonomiska och sportsliga

ekonomiskt och kommersiellt men det var inte

resultat.

många år sedan det såg annorlunda ut. Det svänger
fort och kriser kan uppstå snabbt och påverka

E T T G E M E N S A M T F Ö R H Å L L N I N G S S ÄT T

intressenters förtroende och engagemang. Vi

Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har

behöver med andra ord hela tiden arbeta proaktivt

arbetat med hållbarhet sedan ett antal år tillbaka,

för att stärka organisationens motståndskraft och

om än på lite olika sätt. Vi har en samsyn som bygger

konkurrensförmåga.

på många års utbyten mellan föreningarna och
erfarenheter av vad som fungerar. Vi har en växande
övertygelse om vad Djurgården finns till för och vad

DJURGÅRDENS SYN PÅ
HÅLLBARHET
Vår inställning är att hållbarhet är en integrerad
och viktig del i vår ambition att skapa en bättre och
mer konkurrenskraftig förening. Hållbarhet utgår
ifrån att vi ska stärka vår kärnverksamhet fotboll
och ishockey i alla delar. Vi ska arbeta systematiskt
med kvalitetsutveckling av vår egen organisation,
säkerställa en bra och utvecklande miljö för våra
spelare och ledare i ungdomsverksamheten
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våra intressenter värdesätter mest av allt.
Med intressenter menar vi bland annat supportrar,
sponsorer och aktiva i föreningen (medarbetare,
spelare, ledare, föräldrar). Våra ställningstaganden
och avvägningar bygger på en omvärldsanalys av de
förutsättningar (såväl positiva som negativa) som vi
har att förhålla oss till. Det kan handla om faciliteter
för elit och bredd, konkurrenssituationen, sponsorers
nya förväntningar, myndighetsbeslut och sporternas
aktuella möjligheter och utmaningar.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

”NÅGRA VIKTIGA
PRINCIPER I VÅRT
HÅLLBARHETSARBETE ÄR
ATT VI GÖR EN DISTINKTION
MELLAN ANSVAR OCH
INTRESSE, VI PRIORITERAR
KÄRNVERKSAMHET FRAMFÖR
PROJEKT, VI JOBBAR
INIFRÅN OCH UT OCH VI
SÄTTER HANDLING FRAMFÖR
KOMMUNIKATION”
Filip Lundberg Verendel,
Hållbarhetsansvarig

påverkansförmåga och konkurrenskraft som
idrottsförening och samhällsaktör i Stockholm.
ETT DEFENSIVT OCH OFFENSIVT
A R B E T S S ÄT T
För att använda en sportmetafor kan man säga att
hållbarhet för oss är dels ett ”defensivt” arbetssätt
så att, när vi blir ifrågasatta, kan påvisa hur
Djurgården aktivt förhåller sig till sina risker och tar
ansvar för sin påverkan på andra. Men, det är lika
mycket ett ”offensivt” arbetssätt, där vi ser vårt
hållbarhetsarbete som en möjlighet att bli starkare
och mer konkurrenskraftig som förening och
därigenom få bättre resultat i våra verksamheter.
G E M E N S A M T VÄ R D E S K A PA N D E G E N O M

Genom att titta på vår egen organisations
förutsättningar, styrkor och utvecklingsområden
samtidigt som vi låter våra intressenter komma till
tals får vi en bättre insikt om vad vi ska prioritera
i vårt arbete. Vi får helt enkelt bättre underlag
för beslut samtidigt som vi under processens
gång förankrar vårt arbete gentemot interna och
externa intressenter. Det blir internt en del av vårt
systematiska kvalitetsförbättringsarbete och externt
en möjlighet för oss att berätta vart vi är på väg.
Förhoppningsvis kan vi, på kort sikt, skapa förståelse
för de val och ställningstaganden vi gör och
på längre sikt öka föreningens självständighet,
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S H A R E D VA L U E

ska kunna vara en drivande aktör i ett sådant arbete

Yttre förväntningar, påtryckningar och starka

måste uppsidorna för föreningen vara av betydande

trender kan lätt innebära att man blir för reaktiv i

karaktär vilket också är högst uppnåeligt utan att för

sitt förhållningssätt till omvärlden. Vi har velat bli

den delen minska den positiva effekten för andra.

mer proaktiva i vår inställning till risker och extern
påverkan och har därför lagt en hel del fokus på
att arbeta fram en mer proaktiv hållning kopplat
till hållbarhet. Vi ska vara förberedda på att vara

GEMENSAMT VÄRDESKAPANDE

snabbt reaktiva där det behövs men vi ska ha en
bättre förmåga att arbeta proaktivt och därmed
minska behoven av reaktiva insatser. På så sätt blir
vi starkare samtidigt som vi kan bidra mer positivt till
vår omgivning.

S O C I A LT B E H OV

Vi har i vårt hållbarhetsarbete valt att utgå ifrån en
modell som på engelska kallas ”Creating Shared

GEMENSAMT

Value” och översatt till svenska blir ”gemensamt

VÄ R D E S K A PA N D E

värdeskapande”. Michael Porter och Mark Kramer
vid Harvard University introducerade uttrycket
Shared Value utifrån en tanke om hur företag kan öka

A F FÄ R S -

TILLGÅNGAR

MÖJLIGHETER

OCH EXPERTIS

tillväxten och innovationsförmåga genom ett nytt
sätt att se på CSR-aktiviteter. Genom att fokusera
på en kombination av samhällsbehov, företagets
expertis och affärsmöjligheter har företag lyckats
kombinera tillväxt, innovation och ökad vinst för
organisationen. Det här är en modell som vi, i vårt
hållbarhetsarbete, operationaliserat med betydande
framgång, såväl internt i vår egen organisation samt
externt i mötet med andra intressenter. Bland annat
bygger den uppsökande idrottsverksamheten, MiniCamperna, på Shared Value-modellen.
Det ska således finnas, och uppmuntras till att
finnas, ett egenintresse och gemensamt intresse av
att arbeta tillsammans. Det gäller såväl individer och
skolor som staden och företag. För att Djurgården
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När de tre cirklarna möts i mitten (shared value
eller gemensamt värdeskapande) skapas
i brytpunkten en möjlighet till kombinerad
samhälls- och affärsnytta för Djurgården och
våra samarbetspartners vilket i sig skapar nya
intäktsmöjligheter och uthållighet i verksamheten.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

DJURGÅRDENS
HÅLLBARHETSMODELL

andra är Djurgården föreningen man representerar
som spelare, ledare eller förälder i föreningsidrotten.
Ytterligare andra möter Djurgården för första gången

F Y R A ÖV E R G R I PA N D E A R B E T S O M R Å D E N
INOM HÅLLBARHET
Djurgården har flera hundra tusen sympatisörer

på riktigt när föreningen, genom sin uppsökande
idrott, kommer ut i skolor och stadsmiljöer
För att vår upplevelseidrott, föreningsidrott och

och engagemanget för föreningen kan ta sig
olika uttryck. För många är det sociala umgänget,
supporterskapet och lagets resultat det absolut
viktigaste. Man går på matcher och hejar på sitt lag
inom det vi kallar upplevelseidrotten. För många

uppsökande idrott ska bli framgångsrika kräver
det att vi utvecklar en stark organisation. Synergin
mellan dessa fyra områden skapa förutsättningar
för att Djurgården ska växa på alla nivåer. Samspelet
mellan dessa illustreras i modellen nedan:

DJURGÅRDENS HÅLLBARHETSMODELL

UPPLEVELSEIDROTT

FÖRENINGSIDROTT

UPPSÖKANDE IDROTT

ORGANISATION

Vår uppsökande idrott kompletterar föreningsidrotten och hjälper oss att nå ut brett och
skapa nya kontakter med människor över hela Stockholm. Djurgården blir på så sätt en
uppskattad, attraktiv och stolt ambassadör för vår stad som med våra supportrar i ryggen kan
omsätta den kraften till ekonomisk utveckling och sportsliga framgångar.
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O R GA N I S AT I O N
Organisationen är fundamentet som
håller ihop och säkerställer en positiv
ekonomisk utveckling, kloka beslut och
den fortsatta professionaliseringen av föreningen.
Genom en stark, uthållig och produktiv organisation
skapas förutsättningar för en välmående förening.
Vi behöver ha engagerade medlemmar, kompetenta
medarbetare, stolta ideella krafter och drivna
styrelseledamöter. Organisationens prestation
över tid sätter förutsättningarna för föreningens
prestationer på alla nivåer, det vill säga hur vår
ungdomsverksamhet mår, hur mycket publik vi har
på våra matcher, hur många sponsorer vi attraherar
och hur mycket våra representationslag vinner.
F Ö R E N I N G S I D R OT T
En stor del av vår verksamhet består
i att utveckla barn och ungdomar i
vår ungdomsidrott. Från knatte- till
junioråldern erbjuder Djurgården möjligheter för
tusentals barn och ungdomar att sätta på sig den
finaste av matchtröjor och ha kul med sina kompisar
i en del av en gemenskap och kanske drömma om
att bli proffs en dag. Det kanske är få som når hela
vägen men tusentals lever, via vår verksamhet,
ett fysiskt aktivt liv och blir stolta utövare och
ambassadörer för Djurgårdens IF.
Vårt mål är att de ska få utvecklas i det de tycker
är roligast: att spela fotboll och ishockey, men
minst lika viktigt är de värderingar som barnen får
med sig både på och utanför planen. Vi ger dem
en utbildning för livet som innehåller fotboll och
ishockey men också andra idrottsliga värden som
glädje, kamratskap och fair play. Vi arrangerar årligen
tusentals aktiviteter som inkluderar träningar,
matcher, turneringar, idrottsfestivaler, camper och
sommar- och vinterskolor.
16
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UPPSÖKANDE IDROT T

U P P L E V E L S E I D R OT T

Många barn och unga är idag inte

Vi fyller stadens arenor med människor

aktiva i någon förening och bristen

och våra herr- och damspelare är

på idrottsanläggningar i Stockholm är

förebilder för många idrottande pojkar

akut. Samtidigt har skolorna svårt att tillhandahålla

och flickor som drömmer om att en dag spela på

tillräckligt med idrottsaktiviteter på skoltid. Genom

dessa arenor och bli nästa generations förebilder.

så kallad uppsökande fotboll och hockey ökar vi

Djurgården har hundratusentals anhängare runt om

tillgängligheten till idrott samtidigt som vi erbjuder

i Sverige och fyller en viktig social funktion i många

en positiv fritid för fler samtidigt som vi stärker

människors liv. När våra supportrar bestämmer sig

föreningens position och aktiva närvaro i staden.

skapas en stämning och ett tryck som kan avgöra
matcher.

Verksamheten medför ökade insatser för barn och
ungdomars dagliga motionerande och aktiviteterna

Vi erkänner sambandet mellan våra supportrars stöd

är utformade utifrån expertis i samråd med skolor

och vår sportsliga framgång. Man brukar säga att

och inte minst barn och ungdomar för att säkerställa

djurgårdspubliken kan sjunga in bollen/pucken i mål.

att vi möter deras upplevda behov. Vi finns överallt

Det är vid dessa tillfällen kraften i samspelet mellan

där man kan skapa fysisk aktivitet; inomhus i

supportrar, spelare och förening blir som tydligast

gymnastikhallar, fotbolls- och ishockeyhallar och

och det är då vi är som framgångsrikast.

utomhus på fotbollsplaner, utomhusrinkar, parklekar
och asfaltsytor.

17

REDOVISNINGEN OCH MER
INFORMATION

Denna redovisning representerar inte bara ett första

Redovisningen ”Framgång och Framtid”
redogör för hur vi inom Djurgården ser på
hållbarhet och drar samtidigt upp riktlinjer
för hur vi gemensamt ämnar att arbeta med
de här frågorna inom Djurgården Fotboll
och Djurgården Hockey.

osv) utan är också ett levande strategidokument

I det här dokumentet har vår ambition varit att samla
upp och presentera det arbete som redan utförs
i föreningen. Vi har definierat en arbetsmetodik
och startat en intressentdialog med såväl externa
som interna intressenter till föreningen. Målet har
vidare varit att definiera prioritetsområden och en
strategisk riktning för Djurgården inför framtiden.
För att tydliggöra vårt arbetssätt har vi skapat
en djurgårdsmodell för hållbarhet som fokuserar
på kärnverksamheten i samverkan med vår stad
Stockholm och den övergripande kontext vi verkar i.
Den här redovisningen består av två delar: Den
första och inledande delen, som avslutas med
det här avsnittet, presenterar det gemensamma
förhållningssätt Djurgården Fotboll och Djurgården
Hockey har antagit till hållbarhet.
Den andra delen går på djupet i Djurgården
Fotboll i en fotbollskontext. Vi presenterar våra
fokusområden, hur vi arbetar idag och hur vi ämnar
att utveckla vårt arbete i framtiden.
En tredje del, som inte ingår i den här publikationen,
går på djupet i Djurgården Hockey i en
ishockeykontext. Den är under framtagande och vi
kommer att återkomma till hur det arbetet kommer
att presenteras.
18

steg mot en mer teknisk hållbarhetsredovisning (vi
har mycket kvar att utveckla vad gäller datainsamling
som ska hjälpa oss att utveckla verksamheten, sätta
nya mål, mäta resultat och utvärdera det vi gör.
Målsättningen är att redovisa vårt hållbarhetsarbete
på årlig basis och som en del i det arbetet
kommer vi att säkerställa att den systematiska
intressentdialogen upprätthålls, så att vi fortsätter
att involvera våra intressenter i det här arbetet även
i framtiden.
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey är
beställare och ägare av det här dokumentet.
Processledare har Djurgården Fotboll och Djurgården
Hockeys gemensamma hållbarhetsansvarige Filip
Lundberg Verendel varit. Vi har varit angelägna om
att ha tillgång till en oberoende part som kan ge
processtöd och feedback igenom hela arbetet och
har därför valt att ta stöd av byrån Lundquist som har
betydande erfarenhet av den här typen av arbete
inom internationell sport, näringsliv och offentlig
sektor. Vi har inte upplevt något yttre tryck att ta
fram det här materialet utan det är en naturlig följd
av vårt systematiska arbete inom hållbarhet de
senaste åren.
Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla som ställt upp
på djupintervjuer och besvarat vår survey. Det har
gett oss ett viktigt underlag vilket har varit en
förutsättning för det här arbetets framgång.
Tack också till Erik Wibaeus, Johan Sahlén, Helena
Avermark och Nobbes Djurgårsbilder för fina
fotografier som bidragit till att sätta färg på den här
redovisningen.
Foto: Bildbyrån, Erik Wibaeus, Johan Sahlén, Helena
Avermark, Nobbes Djurgårdsbilder.
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DJURGÅRDEN FOTBOLLS
HÅLLBARHETSREDOVISNING
Så har vi definierat vad som är mest
relevant för Djurgården Fotboll:
Intressentdialog och materialitet.

Utfallet av den här processen,
materialitetsanalysen, hjälper oss att identifiera
de mest relevanta områdena för föreningen att
adressera framåt.

Vår hållbarhetsmodell, så som den är presenterad
i föregående kapitel, bygger på en omfattande

Det första viktiga steget var att definiera

process av intern och extern intressentdialog.

och lista ett antal konkreta utmaningar och
frågeställningar som vi behöver förhålla oss till.

Vårt angreppssätt på hållbarhet lägger stor vikt vid
dialogen med våra intressenter då vi behöver lyssna

Vi började med att ordentligt utvärdera

på våra intressenters förväntningar för att på riktigt

föreningens nuvarande situation där vi tog

förstå vad som är viktigt, utifrån såväl ett internt som

relevant dokumentation, tidigare arbete och

externt perspektiv.

pågående initiativ i beaktande.

Här beskriver vi den process som lett fram till hur

Den här analysen gjorde det möjligt för oss att

Djurgården Fotboll valt att prioritera sina strategiska

skapa en första prioriteringsordning för vilka

frågor inom hållbarhet.

frågor vi ska fokusera på i vårt hållbarhetsarbete.
Därefter gjorde vi en omvärldsanalys av hur

VÅR HÅLLBARHETSKONTEXT
Klubbstyrning
Etik och integritet

Supporterkultur

Ekonomisk och organisatorisk hållbarhet

Supporterinvolvering

Leverantörskontroll

Spelares beteende på och utanför planen

Sponsorrelationer

Spelarhälsa

Professionalism och kompetensutveckling

Ungdomsverksamhet

Medarbetare
Varumärke och utveckling
Arena och infrastruktur
Organisation av evenemang
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Säkerhet och service

Lokal samverkan och socialt engagemang
Relationer med lokalsamhälle och institutioner
Främjande av fysisk aktivitet, hälsa & nya faciliteter
Inkludering och tillgänglighet
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våra konkurrenter arbetar med hållbarhet, både i en

• Valberedning

svensk och europeisk fotbollskontext.

• Styrelse
• Ungdom/Akademi

Det samlade resultatet av den här inledande

• Herrar

aktiviteten är en gedigen lista av områden (vår

• Damer

hållbarhetskontext) som kan anses vara av
betydande vikt för att förstå Djurgårdens utmaningar

Vi bad dem, utifrån vår lista, identifiera de fem

och möjligheter framöver.

mest relevanta områdena utifrån ett kortsiktigt och
brådskande perspektiv samt ett långsiktigt och

V I L K A H A R V I E N GAG E R AT ?

strategiskt perspektiv.

De listade områdena under “vår hållbarhetskontext”

Kombinationen av det kortsiktiga och långsiktiga

fungerade därefter som utgångspunkt i vår

perspektivet resulterade i det ”interna perspektivet”

intressentdialog.

i vår materialitetsanalys.

I samband med att vi engagerade våra intressenter i

EXTERNA INTRESSENTER

det här arbetet så har vår inställning hela tiden varit

Vi fortsatte därefter med att inleda en fördjupad

att dialogen i sig, i princip, är lika viktig som utfallet

dialog med ett urval av externa intressenter och bad

av den. Genom djupsamtal skapas en ingång till

dem göra samma sak som de interna intressenterna.

att tillsammans börja prata om viktiga strategiska

Vi engagerade bland annat representanter ifrån:

frågor för Djurgården idag och i framtiden. Det bidrar
förhoppningsvis samtidigt till en bredare förståelse
och ett större intresse för hållbarhetsfrågor.

• Supporterorganisationer såsom Järnkaminerna
och DNA

Djupsamtalen gav oss kvalitativ och detaljerad

• Huvudsponsorer

information och tillsammans med en genomförd

• Svensk Elitfotboll

enkätstudie fick vi en god förståelse för hur vi skulle

• Svenska Fotbollsförbundet

prioritera och presentera vårt arbete.

• Stockholms Fotbollsförbund

Vi genomförde sammantaget över 30 djupintervjuer

• Idrottsförvaltningen och Stockholm Stad

med representanter för föreningen och dess

• Media

viktigaste intressenter.

• Arenaoperatören Stockholm Live
• Handelshögskolan Center for Sport and Business

INTERNA INTRESSENTER
Vi började med att skaffa oss ett ”inifrån”-perspektiv

Parallellt med att vi analyserade det material som

genom att intervjua representanter i funktioner i

kommit fram i våra djupsamtal var det viktigt för oss

eller i nära anslutning till föreningen:

att ge supportrar ifrån olika miljöer en möjlighet att

• Ledningsgruppen/Ekonomi

säga sin mening. Genom enkätundersökning fick

• Media/Marknad/Säkerhet

supportrar till föreningen möjlighet att ge oss viktig

• Företagsförsäljning

feedback om hur de anser att vi ska prioritera våra
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insatser i resurser, tid och ansträngning. Det är för

2. Klubbstyrning

oss mycket viktigt att vårt hållbarhetsarbete samlar

a. Medlemsdemokrati

ett brett stöd hos våra medlemmar och supportrar.

b. Organisationens prestanda

För det här ändamålet fullföljde 230 supportrar en

c. Styrelsens roll och ansvar

enkät online där de fick rangordna vilka områden de

d. Roller och ansvar

uppfattade som mest angelägna för föreningen att
arbeta med.

3. Supporterkultur
a. Besökarupplevelse
b. Supportermiljö och uttryck

Genom våra omfattande djupsamtal, kompletterade
med vår enkät online, fick vi ett tydligt externt

c. Supporterengagemang och involvering
4. Professionalism och kompetensutveckling

perspektiv på vår verksamhet som tillsammans med

a. Roller och ansvar

vårt interna perspektiv hjälpte oss skapa vår första

b. Utbildningsmöjligheter

ordentliga materialitetsanalys.

c. Rekrytering

DET INNEBÄR
MATERIALITETSANALYSEN

Dessa fyra områden placerar sig i det övre hörnet till
höger vilket innebär att dessa områden utifrån vår
interna och externa intressentdialog anses vara av
mest relevans.

Med hjälp av matrisen kan vi på ett enkelt sätt
identifiera fyra övergripande områden som

Vi kan också konstatera att tre av fyra prioriterade

tillsammans utgör Djurgården Fotbolls prioriterade

områden är direkt relaterade till föreningens egen

områden inom hållbarhet.

organisation i en eller annan bemärkelse.

I det följande redogör vi för dessa prioriterade

Det innebär att Djurgårdens hållbarhetsarbete

områden samt ett urval av tillhörande

måste utgå ifrån en ambition att skapa en stark

frågeställningar, som tillsammans, illustrerar

organisation med rätt personer på rätt positioner.

mångfalden av utmaningar vi har att förhålla oss till.
Ett ytterligare avgörande område för vårt
1. Ekonomisk och organisatorisk hållbarhet
a. Anti-korruption

Som matrisen visar är supporterkulturen näst

b. Match fixing och kriminell påverkan

viktigast utifrån det externa perspektivet, där även

c. Intern och extern transparens

supporterinvolvering rangordnas högt tillsammans

d. Finansiell rapportering

med ungdomsverksamhet och varumärke och

e. Kartläggning kompetenser

utveckling.

f. Information och tillgänglighet
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hållbarhetsarbete är relationen till supportrarna.
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Det är otroligt viktigt att poängtera att syftet

Alla områden som presenteras i matrisen är

med matrisen är att identifiera de områden som

relevanta för Djurgårdens långsiktiga hållbarhet

vi, ifrån föreningens sida, behöver ägna särskild

och vi behöver bevaka och utveckla vårt arbete på

uppmärksamhet åt. Det handlar alltså inte om att vi

alla områden för att bli framgångsrika och samtidigt

väljer ut fyra områden och ignorerar övriga.

undvika potentiella kriser eller problem i framtiden.

DJURGÅRDEN FOTBOLL
MATERIALITETSANALYS
Ekonomisk och
organisatorisk hållbarhet

Supporterkultur

HÖG

Klubbstyrning

Professionalism och
kompetensutveckling

EXTERNT PERSPEKTIV

Varumärke och
utveckling
Supporterinvolvering
Ungdomsverksamhet

Arena och
infrastruktur

MEDIUM

Lokal samverkan och socialt engagemang

Sponsorrelationer
Medarbetare

Spelares beteende
på och utanför
planen

Organisation av evenemang
Inkludering och
tillgänglighet
Relationer med lokalsamhälle och institutioner

LÅG

Spelarhälsa
Leverantörskontroll
L ÅG

Säkerhet och service
Etik och
integritet

Främjande av fysisk aktivitet, hälsa och nya faciliteter

MEDIUM

HÖG

INTERNT PERSPEKTIV
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1. ORGANISATION
• Beslutsfattande
• Ekonomistyrning
• Utveckling

INTRODUKTION
ORGANISATION
Här samlar vi de insatser vi företar
oss för att skapa förutsättningar för
kloka och självständiga beslut, stärkt
föreningsdemokrati, ekonomisk tillväxt, ett
attraktivt varumärke och en kompetent och

FEEDBACK IFRÅN
INTRESSENTER OCH
VIKTIGASTE OMRÅDEN

konkurrenskraftig organisation.

att klubben styrs professionellt och ekonomiskt

För våra intressenter är den enskilt viktigaste frågan
ansvarsfullt. Det är en förutsättning för allt annat.

Våra representationslag skapar ett viktigt intresse

Utifrån den externa feedback vi har fått tillsammans

och engagemang hos hundra tusentals människor

med vår egen interna analys har vi därför valt

och vi måste på sikt ha en positiv sportslig

att göra en ordentlig genomlysning av vår egen

utveckling för att kunna göra allt det vi vill göra som

organisation där vi presenterar ett antal principer

förening. Vi behöver med andra ord få resultat i den

som bestämmer hur vi tar beslut och använder våra

sportsliga verksamheten vilket kräver att vi betalar

ekonomiska resurser. Vår personal är vår viktigaste

konkurrenskraftiga löner till spelare som kommer

resurs och med utgångspunkt i vår organisation

utifrån samtidigt som vi har en väl fungerande

arbetar vi för att stärka vår ekonomi, kompetens och

ungdomsverksamhet som fostrar och utbildar egna

infrastruktur.

spelare. Det kräver i sin tur att vi har förutsägbara
och återkommande men även ökande intäkter. Vi

B E S L U T S FAT TA N D E

behöver därför ha ett väldigt starkt erbjudande

Vi redogör för det som vi i föreningen ser som

till publik och partners vilket förutsätter att vi har

framgångsrika principer för klubbstyrning och

duktiga medarbetare, bra faciliteter och en fullgod

beslutsfattande, stora utvecklingsområden under

infrastruktur som ger oss möjligheter att växa som

åren och hur våra intressenter ser på vår ledning,

förening. Organisationen är den yttersta garanten för

styrelse och organisation. Detta för att skapa en

ovanstående och ges därför stort utrymme i det här

större medvetenhet om vad som faktiskt gjorts men

arbetet.

också för möjligheten att ge ledning och styrelse
värdefullt underlag för framtida beslutsfattande.
Här presenteras också den föreningsdemokratiska
ordning som Djurgården Fotboll har att ta hänsyn till,
underhålla och utveckla.
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E KO N O M I S T Y R N I N G

UTVECKLING

Vi är övertygade om att en stor del av vår framgång

Det är uppenbart att tillgången till ekonomiska

består i att vi har haft kontinuitet i ledning och

resurser är avgörande för framgång men det finns

självständigt ägandeskap över våra resurser.

även andra viktiga resurser som är förutsättningar

Det utgår ifrån att vi, för det första, har tillgång

för att Djurgården ska kunna utvecklas som

till ekonomiska resurser och, för det andra, har

förening. Vårt varumärke är en sådan given resurs

självbestämmande över hur samma resurser ska

som hela tiden måste vårdas och utvecklas. Våra

fördelas. Det är en förutsättning för stabilitet och

träningsanläggningar, matcharenor och kanslilokaler

utveckling. Samtidigt behövs en medvetenhet om

är andra helt centrala resurser som vi disponerar

de risker som finns kopplade till föreningen och

regelbundet och som har en betydande påverkan för

fotbollen som kan ha en negativ inverkan på den

vår utveckling. Avslutningsvis är våra medarbetare

stabilitet som präglar föreningen idag.

den kanske absolut viktigare resursen av dem
alla. Deras förutsättningar, arbetsmiljö, kompetens
och utvecklingsmöjligheter blir avgörande för
organisationens kvalitet och effektivitet.
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BESLUTSFATTANDE
Sambandet mellan ekonomi och sportslig framgång

FOKUSOMRÅDEN, PRIORITERINGAR OCH

blir allt starkare. För att föreningen varje år ska

KO N T I N U I T E T

kunna hävda sig sportsligt som ett stabilt topplag

Inför varje år identifierar vi fokusområden som vi

krävs även att ekonomin är en av de bästa. Vi

tillför extra finansiella medel. Till exempel har vi för

har, även om vår ekonomi är bättre än på länge,

2019 tillfört extra medel till herr- och damtruppen,

begränsat med resurser.

marknad- och kommunikationsarbetet liksom för
arbetet med uppsökande fotboll (Mini-Camper) i

Som den här redovisningen kommer att visa så

skolorna. Vi lägger också särskild betoning på att

har vi, trots vårat uttalade och bestämda fokus på

hela organisationen aktivt ska arbeta för att stötta

kärnverksamheten fotboll, en enorm bredd i vår

de områden som väljs ut som fokusområden. I

verksamhet. Det innebär att det finns väldigt många

vilken mån vi kan göra särskilda investeringar i

delar som måste fungera och också upprätthålla

den löpande verksamheten bestäms av ett antal

en viss standard oavsett svängningar i den övriga

ekonomiska principer, eller nyckeltal. Dessa

verksamheten. Det är delar som ingår i den löpande

presenteras separat under ”ekonomistyrning”.

verksamheten.
Det är Djurgården Fotbolls samlade bedömning
Det är otroligt viktigt att vi har en balans mellan

att den stabilisering som föreningen uppnått efter

tradition och utveckling, förvaltning och nytänkande.

den allvarliga ekonomiska krisen som kulminerade

Vi måste vara ödmjuka inför det faktum att mycket

2013 kan kopplas till kontinuitet, ekonomiskt

av det som är framgångsfaktorer (och som kanske

ansvarstagande och väl avvägda prioriteringar i

också tas lite för givet) idag är resultatet av ett

verksamheten. Djurgården har haft en stabilitet i

uthålligt förbättringsarbete som pågått i många år.

styrelsearbetet och i avgörande chefsbefattningar

Utveckling tar tid och måste också få göra det. Med

i organisationen. Ordförande, vd och sportchef

det sagt så finns det ekonomiskt utrymme att på

har sedan 2014 varit de samma vilket skapat goda

vissa utvalda områden göra särskilda satsningar,

förutsättningar för kontinuitet i organisationen

något som vi definierar som fokusområden.

samtidigt som styrelsens sammansättning inte
förändrats för hastigt.
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Kontinuiteten innebär dock inte att föreningen inte

försäljningar får anses ha haft en betydande

vågar genomföra förändringar. Det har också hänt en

inverkan för föreningens framgång. Det har skapat

hel del i Djurgården Fotboll under de senaste åren.

arbetsro och gett föreningen möjligheter att bygga

Vd:s kombinerade fotboll- och ekonomikompetens

upp organisationens många andra verksamhetsdelar.

och sportchefens framgångsrika spelarköp och
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VIKTIGA
UTVECKLINGSOMRÅDEN
Vi kan, utan inbördes ordning, nämna ett antal
utvecklingsområden som föreningen genomfört eller
håller på att genomföra:
• En smått otrolig ekonomisk resa där Djurgården
Fotboll på fem år gått ifrån ekonomisk kris till att
idag ha ett eget kapital på 71 miljoner kronor.
• Genom en förbättrad ekonomisk situation har
storleken på herrlagets spelarbudget kunnat
höjas varje år. Även om resultaten har varit ojämna
har högstanivån höjts betydligt. Bland annat
vann föreningen på herrsidan Svenska Cupen
2018 och spelade samma år i Europa för första
gången på länge. Ambitionen att konkurrera om
topplaceringar och Europaspel är idag ett årligt
återkommande mål.
• Dam- och flickverksamheten integrerades i
föreningen och idag är Djurgården ensamma
i Stockholm med att ha representationslag i
högsta serien på herr- och damsidan. Vi har nu
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en akademi även på flicksidan som kompletterar
damfotbollen. Till det kan läggas en satsning på
att lyfta såväl arrangemang som marknadsföring
av föreningens damfotboll. Damlagets budget har
kunnat höjas varje år och föreningen spelar idag i
OBOS Damallsvenskan. En semifinalplats i Svenska
cupen har nåtts två år i rad och målet på sikt är att
konkurrera om topplaceringar och Europaspel.
• Utbyggnad av faciliteter på träningsanläggningen
Kaknäs. Ny byggnad med nya omklädningsrum
och gym har tillkommit liksom förbättrade
köksutrymmen. Tillsammans med två fullstora
fotbollsplaner (en naturgräs och en konstgräs) och
med befintliga faciliteter finns goda förutsättningar
för de representationslag som verkar där.
• Djurgårdsbutiken, en helt ny souvenirbutik i
samarbete med Djurgården Hockey, öppnade i
Globen Shopping i direkt anslutning till Tele2
Arena, Globen och Hovet. Butiken har varit en
succé och har kommit att bli en mycket uppskattad
mötesplats för föreningens supportrar. En ny
e-handelsplattform planeras att lanseras under
andra halvan av 2019.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

• En större omorganisation av ungdomsfotbollen

• En framgångsrik satsning för att tydligare

där Ola Danhard rekryterades som ny

positionera föreningen i Stockholm under parollen

verksamhetschef. Ett antal nya personer har

”Vår Stad” tillsammans med Djurgården Hockey.

rekryterats och ett antal åtgärder har sjösatts

Det gemensamma konceptet Mini-Camper som

för att utveckla och förbättra verksamheten

introducerar fotboll och hockey i skolor runt om

med redan märkbart positiva resultat. Bland

i Stockholm förtjänar ett särskilt omnämnande.

annat har ett beteendebaserat incident- och

Närmare 4000 lågstadiebarn aktiverades bara

riskhanteringsprogram tagits fram och en ny

under första året 2018 och prognosen för 2019 är

ledarskapsmodell tillsammans med en uppdaterad

närmare 10 000 lågstadiebarn vilket ger totalt 14

spelarutbildningsplan kommer att implementeras

000 aktiverade barn i över 60 skolor. Prognosen för

under 2019.

åren framåt är cirka 10 000 barn per år.

• Uppbyggnad av en helt ny försäljningsorganisation,

• Förstärkt marknad- och

tillsammans med ISP Sport and Marketing, som

kommunikationsorganisation med tillförd

har ökat Djurgården Fotbolls sponsorintäkter på

kompetens inom PR, digital kommunikation, rörlig

ett betydande sätt. Ett stort antal huvudpartners

media och grafiskt innehåll. En ny grafisk profil och

har tillkommit samtidigt som ett eget affärnätverk

en helt ny hemsida lanserad. Förstärkt budget för

har etablerats och nu får anses vara ett av

publikarbete 2019 samt framtagen publikstrategi

Sveriges främsta. Varje år sedan starten har

för 2019-2022 som redan börjat implementerats.

försäljningsrekordet från föregående år slagits.

Som ett led i det arbetet har en ny marknadschef,
en ny PR- och kommunikationsansvarig och en ny
innehållsansvarig anställts.
• Påbörjat arbetet med att hitta nya lokaler
för huvudkontor vilket skulle innebära en
sammanslagning av två kanslier till ett gemensamt.
Huruvida det blir en helt ny byggnad som
Djurgården Fotboll uppför själva eller lokaler
som Djurgården hyr in sig i är för tidigt att säga.
Projektet är högst prioriteterat men måste likväl
vara ekonomiskt försvarbart. Vi är optimistiska
och kan förhoppningsvis inom kort presentera ett
realistiskt huvudspår.
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Utan att föregå resten av redovisningen allt för

Det råder ingen tvekan om att de som har höga

mycket kan vi ändå konstatera att det finns ett

chefspositioner i föreningen är uppskattade av de

stort förtroende för de som ytterst är satta att leda

flesta i och runt föreningen och uppfattas ta beslut

Djurgården Fotboll och att vi som förening uppfattas

utifrån vad som är bäst för Djurgården. Samtidigt

som öppna och trovärdiga. Vi kan ha förståelse

finns det en viss oro för hur beroende föreningen är

för att det hos en del finns en uppfattning att vi i

av ett antal nyckelpersoner i ledningen och vad som

viss bemärkelse har varit personberoende men vi

händer om de här personerna inte skulle finnas kvar,

tror också det varit en del av framgången. Vi tror

liksom funderingar kring hur en övergång från den

inte att den ekonomiska resan som Djurgården

nuvarande ledningen till en efterträdande praktiskt

har gjort hade varit möjlig om inte vissa personer i

skulle se ut. Det kan finnas anledning för föreningen

ledningsfunktion haft ett väldigt tydligt mandat och

att på sikt adressera hur man resonerar kring det

en självständig roll att arbeta utifrån.

ovanstående.

Nedan presenterar vi den viktigaste feedback som

ST YRELSE

kommer fram i samtal med våra intressenter om

Flertalet av de intervjuade uppger att de uppfattar

föreningens ledning, styrelse och organisation.

att det finns väldigt mycket kompetens i Djurgårdens
styrelse utifrån den bakgrund och de aktuella

LEDNING, STYRELSE OCH
ORGANISATION

yrkesuppdrag som de olika ledamöterna har men att
det är något otydligt vilka i styrelsen som har vilka
roller i själva fotbollsföreningen. De upplevs som
väldigt kompetenta men något anonyma i sin relation

LEDNING

till föreningen.

I intervjuer med intressenter framträder en stor
respekt för den resa som Djurgården Fotboll har gjort

Det här är en ordning som delvis är självpåtagen

de senaste åren. Det handlar främst om ekonomin

ifrån föreningens sida. Organisationens inställning är

men även den sportsliga och organisatoriska

att de ansvariga tjänstemännen med fackkompetens

utvecklingen uppfattas gå åt helt rätt håll. Bilden

ska vara de som driver den operativa verksamheten

är att föreningen överlag mår mycket bättre än på

i stället för att styrelsen är operativ. Det finns dock

många år. Det finns därför förhoppningar om att

ett förbättringsarbete för styrelse och organisation

föreningen på kort och lång sikt även sportsligt

att göra vad gäller att skapa en tydligare bild av hur

ska kunna kapitalisera på den ekonomiska och

styrelsen arbetar. Det bör tydliggöras i vilka frågor

organisatoriska utvecklingen.

de olika ledamöterna kan bidra med kompetens för
att stötta föreningens långsiktiga utvecklingsarbete
samt ställa krav där det anses nödvändigt.
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O R GA N I S AT I O N E N

Det ska i sammanhanget lyftas fram att en

I flertalet intervjuer lyfts det fram som väldigt positivt

övervägande majoritet anser att föreningen är på väg

att Djurgården är en öppen och tillgänglig förening.

åt rätt håll men att man på vissa områden efterfrågar

Det gäller alltifrån träningsanläggningen till närheten

att föreningen ska gå lite snabbare fram. Föreningen

till de anställda. En stor majoritet av de intervjuade

behöver skapa en större förståelse för att den har

uppfattar att såväl ledning som organisationens

att förhålla sig till balansgången att ta hand om all

tjänstemän är väldigt tillgängliga och lätta att få tag

erfarenhet som finns samtidigt som nya influenser

i. Det här är särskilt uppskattat hos supportrar och

tillåts utmana ”det invanda”. Det är nödvändigt med

sponsorer. Det är en närhet som föreningen ska vara

en harmoni mellan det gamla och det nya vilket

stolta över och rädda om. Föreningen uppfattas som

gäller såväl styrelse som organisation.

trovärdig och genuin, det man säger kan man också
stå för. Den här uppfattningen hör ihop med känslan

I stora drag sympatiserar vi med den bild som våra

att Djurgården ”är sjysta” som vissa intervjuade ger

intressenter har av föreningen. Vi gläds åt alla

uttryck för.

fina omdömen som vi får. Det är viktigt att vara
medveten om i vilka delar vi arbetar på ett bra

Det här är något som visserligen lyfts fram som

och uppskattat sätt så att vi fortsätter att vårda

något mestadels positivt men det finns av samma

det som fungerar. Lika viktigt är det att fortsätta

anledning en viss oro för att föreningen, just för

utveckla de delar där våra intressenter anser

att man ”är sjysta”, ibland inte tar vissa tuffa men

att vi har förbättringspotential. I det finns inget

nödvändiga beslut. På flera områden uppfattas

motsatsförhållande. Tvärtom, ser vi tydligt att de

föreningen som väldigt långt fram medan man

förbättringsområden som kommer fram sällan står

på andra områden uppfattas ha stagnerat något.

i någon kontrast med etablerad praktik inom något

Det uttrycks vid flera tillfällen en önskan om att

område. I den bemärkelsen äger vi så att säga vår

föreningen ska fortsätta vara en öppen, inbjudande

egen utveckling och beslut.

och tillgänglig förening där man tar hand om
varandra men att det aldrig får ske på bekostnad
av professionella överväganden där alla beslut
tas utifrån vad som är bäst för föreningen på kort
och lång sikt. Att det finns många personer som
varit i och runt föreningen länge ses som både en
potentiell styrka och en potentiell svaghet.
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VÅR GEMENSAMMA
FÖRENINGSDEMOKRATI

O R G A N I S AT I O N S S T R U K T U R
Verksamheten inom Djurgården Fotboll bedrivs i
moderföreningen och i tre bolag. Moderföreningen
Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) har hand om

Djurgården Fotboll är en medlemsägd ideell förening

frågor som rör medlemmar, ungdomsverksamhet,

och våra medlemmar är ytterst de som bestämmer

damfotboll, hållbarhetsfrågor och uppsökande idrott.

riktningen för föreningen. De ger förtroende

DIF FF utser dessutom styrelsen till det helägda

och utkräver ansvar. Det är därför viktigt att vara

dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB),

införstådd med att vi har en föreningsdemokratisk

där herrarnas seniorlagsverksamhet bedrivs. DEF AB

ordning som alla i och runt Djurgården har att

äger i sin tur Djurgårdens Fotboll Försäljning AB (DFF

förhålla sig till. Vi redogör i det följande för ett antal

AB), som ansvarar för försäljning av de kommersiella

viktiga begrepp vars innehåll är bra att känna till. Vi

rättigheterna knutna till Djurgården Fotboll och

har alla ett ansvar att underhålla och utveckla vår

Djurgårdens Fotboll Arena AB. Den sistnämnda

föreningsdemokrati i Djurgården, men ett särskilt

har hand om anläggningsfrågor och förvaltar och

tungt ansvar att vara drivande vilar naturligtvis på

administrerar Johan Björkmans Hall på Hjorthagen.

organisation och styrelse. Här presenteras en del
viktig formalia men även initiativ som syftar till att
stärka demokratin i föreningen.

DJURGÅRDEN FOTBOLL
Årsmötet

Styrelse
Marknad / Media
Vår Stad

VD
Ekonomi / Juridik

Damer & Ungdom
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Herr

Försäljning Företag

Biljett / Arrangemang / Säk. / Medlem
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S TA D GA R

Som en del i att öka transparensen och engagera fler

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler.

medlemmar i föreningens förehavanden beslutade

I stadgarna framgår bland annat vilket ändamål

Djurgården Fotbolls årsmöte 2019 att i enlighet

föreningen har, vilka regler som gäller för att vara

med styrelsens rekommendation att yrka bifall

medlem, hur årsmöten ska hållas och hur och med

till en motion om ökad transparens beträffande

vilka uppgifter styrelsen ska arbeta. I Djurgården

medlems- och årsmöten. Organisationen ska på

Fotbolls fall är ändamålet att ”främja och genom sina

effektivast sätt spela in och delge medlemmarna

medlemmar utöva fotbollsidrotten”.

medlemsmöten och årsmöten via streamad video
med den långsiktiga målsättningen att föreningens

Stadgarna uppdaterades senaste gången på

medlemmar skall kunna ta del av möten direkt eller i

Djurgården Fotbolls årsmöte 6 mars 2019. De nya

efterhand.

stadgarna innebär bland annat att kandidater till
styrelsen ska vara nominerade i förväg. Även om

För att tillse att mötet i sig är till i första hand för de

det redan idag är praxis att styrelsen håller ett

närvarande och inte gör avkall på den personliga

medlemsmöte inför årsmötet så är det nu också

integriteten och möjligheten att ha så högt i tak som

inskrivet i stadgarna. På några ställen har styrelsens

möjligt ska frågestunden inte sändas eller spelas in

ansvar att redogöra för ekonomi betonats mer, bland

utan det är endast presentationsdelen av mötet som

annat ska styrelsen inför årsmötet särskilt varna

avses.

om det finns väsentliga ekonomiska avvikelser från
budget.

VA L B E R E D N I N G
Valberedningens främsta arbetsuppgift är att

Ändringar av stadgarna kan bara beslutas i

ge förslag till förtroendevalda, i första hand

föreningens högsta organ som är årsmötet. Det är

styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen

alltså medlemmarna som väljer att anta förändringar

känner till föreningen väl och har ett bra kontaktnät.

i stadgarna.

Valberedningen håller en nära kontakt med
styrelsen för att skaffa sig en bild av hur arbetet

Å R S M ÖT E T

fungerar och vilka eventuella kompetenser som

Av Djurgården Fotbolls cirka 12 500 medlemmar

saknas. Det gör man bland annat genom att delta

närvarade 192 röstberättigade medlemmar på

på styrelsemöten som åhörare och enskilt träffa

föreningens årsmöte 6 mars 2019. Det motsvarar

befintliga styrelseledamöter. Därtill har man träffat

cirka 1,5 % av föreningens totala antal medlemmar.

personer i ledande befattningar i Djurgården Fotboll.

Föreningens inställning är att vi vill att så många

Valberedningen är sammansatt så att den ska

som möjligt av våra medlemmar ska vara närvarande

representera föreningens olika aktiviteter, utövare

på årsmötet och vi fortsätter att arbeta för att fler ska

och medlemmar och har vid flera tillfällen bjudit

komma.

in till träffar för att bli mer synlig och tillgänglig för
föreningens medlemmar.
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Valberedningens arbete ska vara till hjälp

Till Djurgården Fotbolls årsmöte 6 mars 2019 inkom

för årsmötet där medlemmar ska ges ett

totalt åtta motioner. Motionerna och styrelsens

bättre beslutsunderlag att ta ställning kring.

yrkanden har i sin helhet redovisats på Föreningens

Valberedningens förslag är just ett förslag och

hemsida. Årsmötets beslut finns att ta del av i

årsmötet kan själv föreslå egna styrelseledamöter.

”Protokoll för årsmöte 2019”. Även det dokumentet

Valberedningens arbete består såväl av att samla

finns tillgängligt på Föreningens hemsida dif.se

in information som att utvärdera kandidater. Det är

under ”Dokumentbank”.

därför viktigt för valberedningen att träffa och lyssna
till medlemmars erfarenheter och synpunkter (även

ST YRELSE

om det inte handlar om en aktuell kandidatur till

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ

styrelseposter).

mellan föreningens årsmöten. Mellan två årsmöten
har föreningens medlemmar inte rätt att bestämma

På årsmötet 6 mars 2019 röstades följande

vad styrelsen ska göra. Styrelsen ansvarar för att

valberedning fram: Hans von Uthman (ordförande),

fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården

Jenny Furtenbach, Jens Fylkner och Magnus

Fotbolls verksamhet och övervakar organisationens

Öhrman.

arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen
ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter

M OT I O N E R

är ”oberoende” och har inte någon form av

Alla medlemmar kan lämna in motioner till årsmötet.

operativt arbete inom föreningen eller bolagen.

Dessa ska vara inlämnade senast tre veckor innan

Styrelsen utser även den verkställande direktören

årsmötet så att styrelsen hinner ta ställning till dem.

i Djurgården Elitfotboll AB som är övergripande

Styrelsen ska svara på motionen innan årsmötet,

verksamhetsansvarig.

normalt görs detta med ett förslag på om man
stöder (bifaller) motionen eller om man inte gör det

Vid årsmötet tillsätts en styrelse i föreningen

(avslag). Slutligen är det upp till årsmötet att rösta

efter förslag från valberedningen. Styrelsen för

om motionen ska bifallas eller avslås. En motion

Djurgårdens IF Fotbollförening består 2019 av

inleds normalt med en text om vad man vill, därefter

ordförande Lars-Erik Sjöberg, styrelseledamöterna

kommer en tydlig beslutspunkt som mötet kan ta

Claes-Göran Sylvén, Petra Wester, Ruby Rinman,

ställning för eller emot. Motionsställaren bör även

Alexander af Jochnick, Poya Motai och Johan Arneng.

skriva sitt namn och medlemsnummer så att det står

Pelle Kotschack är hedersledamot.

klart att motionsställaren är medlem i föreningen. En
motion kan i princip ta upp vilken fråga som helst

Under verksamhetsåret 2018 hade styrelsen

men grundläggande brukar vara att det ska vara

19 protokollförda sammanträdanden. Det finns

en mer grundläggande fråga och inte en detaljerad

en årsplan som behandlar vilka frågor som ska

verksamhetsfråga.

avhandlas och vid vilken tidpunkt. Frågor som
avhandlas varje styrelsemöte är sporten, ekonomi
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och säkerhet. Det beror på att det är frågor som

påverka, lämna synpunkter och där alla som vill har

anses så viktiga för verksamhetens förutsättningar

fått komma till tals. Djurgården Fotboll ska under ett

och välmående att de måste behandlas löpande

år hålla minst två och som mest fyra medlemsmöten

under året. Andra frågor behandlas efter årsplan

vilket skedde under 2018 (två möten).

och/eller behov. I den kategorin finns bland annat
publik/marknad/kommunikation, företag, hållbarhet,

Under året kommunicerar föreningen även med

akademi- och breddfotboll.

medlemmarna på löpande basis via föreningens
digitala kanaler (hemsida, nyhetsbrev, sms) och den

Det operativa arbetet i Djurgården Fotboll

fortsatt mycket uppskattade medlemstidningen

leds ytterst av vd som har stöd av en utsedd

Djurgårdaren. Föreningens tjänstemän är i princip

ledningsgrupp.

alltid tillgängliga för kontakt via mail eller telefon.

M E D L E M S M ÖT E N

MEDLEMMAR

En framgångsrik idrottsförening är beroende av

Har man betalt sin medlemsavgift och är myndig

engagerade medlemmar. Föreningen ska därför

har man yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid

på medlemsmöten tillhandahålla väl förberedda

beslut och val på årsmöten. Är man inte myndig

presentationer som ger en god inblick i föreningens

har man yttranderätt och förslagsrätt. Som medlem

verksamhet, möjligheter och utmaningar.

får man också inbjudan till medlemsmöten

Presentationerna ska fokusera på att ge en lägesbild

där vd, sportchefer, tränare, spelare och andra

som bygger på erfarenheter och redogöra för

ledare inom Djurgårdens fotbollsorganisation

genomförda och planerade aktiviteter. Föreningen

informerar och svarar på frågor om den löpande

ska i mötesforumet skapa så bra förutsättningar som

verksamheten. Djurgården Fotboll har till den

möjligt för konstruktiva diskussioner. Medlemmar

nya digitala plattformen dif.se skapat funktionen

blir på så sätt bättre informerade om verksamhetens

MittDIF. På MittDIF kan medlemmarna kontrollera

förutsättningar och det bidrar förhoppningsvis

och uppdatera sina kontaktuppgifter och därmed

till kloka och välavvägda beslut på årsmötet.

få kontroll på medlemskap och säsongskort,

Medlemsmötena ska under året ge information om

se aktuella erbjudanden samt ta del av särskild

hela verksamheten men zooma in lite extra på de

föreningsinformation som till exempel medlems- och

områden som identifierats som fokusområden.

publikundersökningar. Den här funktionen kommer
att fortsätta utvecklas som ett led i att skapa en

För att så många som möjligt ska ha möjlighet

bättre service till föreningens medlemmar.

och vilja att närvara ska föreningen arbeta för att i
god tid marknadsföra medlemsmöten samt skapa

Som medlem har man skyldighet att följa

intresse kring dess innehåll. Ett bra medlemsmöte är

föreningens stadgar.

ett möte där medlemmarna fått bra och uppdaterad
information och samtidigt getts möjlighet att

Djurgården Fotboll hade 2018 12 537 medlemmar.
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EKONOMISTYRNING
Vi är en idrottsförening och vi sysslar med

attraktivt erbjudande som skapar de ekonomiska

upplevelseidrott, föreningsidrott och uppsökande

förutsättningarna som krävs för att hyra arenor,

idrott. Vi har en omfattande verksamhet som

betala konkurrenskraftiga löner och ha en

inbegriper fotboll för herrar, damer, pojkar och

evenemangsorganisation på plats etc. Till det kan

flickor.

vi lägga till att vi organiserar fotboll för 2000 pojkar
och flickor i vår ungdomsfotboll samtidigt som vi

För att vi ska kunna spela fotbollsmatcher,

aktiverar flera tusen barn årligen i vår uppsökande

locka publik och sponsorer behöver vi ha ett

fotboll via våra Mini-Camper. Allt det förutsätter
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personal, logistik och administration vilket innebär

styrelsens uppgift att övervaka organisationens

kostnader som ska bäras av Djurgården Fotboll. För

arbete och se till att målsättningar och strategier

det behövs en utvecklad systemförståelse som får

följs.

alla delar att fungera tillsammans.
Det kan liknas vid ett skört ekosystem eller komplexa
omständighet får följdkonsekvenser för helheten.

VIKTIGA EKONOMISKA
PRINCIPER

EN FÖRENING MED EN GEMENSAM BUDGET

Vi följer ett antal nyckeltal väldigt noggrant. Eget

Allt det här förutsätter intäkter som motsvarar

kapital är ett mått som enkelt uttryckt ger en bra bild

kostnaderna. Djurgården Fotboll arbetar därför

av föreningens långsiktiga uthållighet. Djurgårdens

med att i möjligaste mån ta in ekonomiska

mål är att det egna kapitalet alltid ska uppgå till

medel centralt. Vi ”säljer” med andra ord in hela

25 procent av omsättningen. Den långsiktiga

föreningen. Vi vill helst inte hamna i situationer med

uthålligheten behöver dock kompletteras av en

specialdestinerade pengar. Det finns alltid undantag

god kortsiktig förmåga att göra rätt för sig, det

som är kopplade till sådant som stiftelser, olika typer

vill säga föreningens likviditet, eller kortsiktiga

av bidrag eller särskilda utvecklingsprojekt, men

betalningsförmåga.

händelsekedjor där i princip varje beslut eller

regeln är att föreningen själv har bäst förutsättningar
att fördela resurserna efter behov och skala upp eller

Till eget kapital och likviditet kan vi addera

ned när det behövs. Behov och resurser kan skifta

rörelseresultat som ett tredje och viktigt begrepp.

mycket från en tid till en annan. Avsteg ifrån den här

Djurgårdens inställning är att det är rimligt att ha

arbetsmodellen kan ske i överenskommelse med

ett negativt justerat rörelseresultat, förutsatt att

en part förutsatt att det är en aktivitet Djurgården

föreningen uppfyller målen för eget kapital och

Fotboll själva vill göra.

likviditet, givet att omslutningen på verksamheten
är så pass stor att vi snabbt kan ställa om

BUDGETPROCESS

verksamheten vid ekonomiska utmaningar.

Även om styrelsen ansvarar för att fastställa
riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls

Negativa resultat har hittills kunnat täckas upp med

verksamhet så har tjänstemännen en väldigt

spelartransfers. Vad gäller spelartransfers så är det

viktig kunskap som är specifik för respektive

viktigt att vara införstådd med att det är en del av vår

ansvarsområde. Processen ser därför ut som sådan

affärsmodell men vi budgeterar alltid spelartransfers

att tjänstemännen, arbetsledda av vd, gör en intern

till noll – undantaget om vi vet att betalning

behovsanalys, tittar på vilka befintliga resurser

kommer in via avtal. Ambitionen är att ungefär

som finns tillgängliga och därefter förbereder ett

50 procent av intäkterna för en spelarförsäljning

budgetförslag och handlingsplan för styrelsen

återinvesteras i den sportsliga verksamheten. Det

att ta ställning till och sedan fatta beslut kring.

finns inget självändamål i att stapla pengar på hög.

Detta för att säkerställa att styrelsen har ett så

Verksamheten ska gå plus minus noll och överskott

bra beslutsunderlag som möjligt. Det blir sedan

ska läggas på att utveckla kärnverksamheten.
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IDENTIFIERADE RISKER
I samtal med personer i ledningsfunktion har vi
identifierat tre primära risker som på ett eller annat
sätt kan ha inverkan på föreningens stabilitet på
kort sikt och därigenom också indirekt föreningens
självbestämmande på längre sikt:

för publik och sponsring, lätt kan skapa en negativ
konsekvensspiral som relativt snabbt kan kasta
om föreningens förutsättningar. Därför blir det
särskilt viktigt att i framtiden fortsätta identifiera
och utveckla hållbara och återkommande
intäktsmodeller och upprätthålla en bra och
systematisk intressentdialog.

1. Konflikter, våldsyttringar, hot eller upplevt
stök kring föreningen och/eller i svensk fotboll.
Få saker kan ha en sådan negativ effekt på
en fotbollsförenings välmående, stabilitet och
utveckling som uttryck för våld och hot oavsett
om det faktiskt utspelar sig eller om det är av mer
upplevd natur. Konflikten som uppstått mellan
svensk polis å ena sidan och svensk fotboll och
svensk supportermiljö å den andra sidan kring
den så kallade ”villkorsfrågan” har potential att
orsaka såväl föreningen som svensk fotboll stor
skada. Vi arbetar intensivt tillsammans med andra
föreningar och Svensk Elitfotboll och Svenska

3. Interna splittringar inom och runt föreningen. En

Fotbollsförbundet för att finna lösningar för att

viss portion av friktion och åsiktsskillnader driver

återskapa förtroende och en bättre samverkan

utveckling. Fullständig konsensus är inte och ska

parterna emellan.

inte vara ett mål i sig. Djurgården Fotboll engagerar
väldigt många människor och det engagemanget

2. Hantera förväntningar i relation till befintliga

skapar ofta ett intresse för föreningen. Vi är

resurser och brist på sportsliga resultat. Det finns

många som vill att föreningen ska bli så bra som

hos våra större intressentgrupper en stor förståelse

dess potential tillåter men vi har samtidigt en

för de ekonomiska och sportsliga prioriteringarna.

beslutsordning som måste respekteras. Föreningen

Samtidigt finns en allt tydligare förväntan på att

får därför en viktig uppgift att efter bästa förmåga

Djurgården Fotboll ska vara etablerade i topposition

informera om hur arbetet fortskrider och vilka

i allsvenskan och på årlig basis konkurrera om

övervägningar som finns att göra och tillhandahålla

Europaplatser. Även om det också är föreningens

forum där olika intressentgrupper får komma till tals.

målsättning är det viktigt att vara införstådd med

Det är en delikat balansgång att involvera och skapa

att uteblivna sportsliga resultat, vilket med stor

delaktighet men samtidigt ha ett ägandeskap över

sannolikhet också innebär negativa konsekvenser

de svåra besluten.
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UTVECKLING
VARUMÄRKE, IDENTITET OCH
POSITION
En idrottsförenings varumärke är så mycket mer
än ett klubbmärke. Styrkan kommer inte bara ifrån
all historia och sportsliga framgångar det laddats

42

med över tid utan även dagsaktuella uppfattningar
om klubbens styrning, ställningstaganden och
position på marknaden. Sport och Affärer har genom
undersökningsföretaget Demoskop, undersökt
vilka klubbar som har det starkaste varumärket.
Djurgårdens IF placerade sig i den mätningen på en
andraplats i Sverige 2019.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

starka identitetsmarkörer skapar en igenkänning

”DE VIKTIGASTE SYNFÄLTEN ÄR SKÖLDEN
(MÄRKET), DRÄKTEN OCH PRISET. INGENDERA
FÅR SE UT HUR SOM HELST. DÄRFÖR ÄR OCKSÅ
MEDALJGRAVÖREN OCH TRÖJTVÄTTAREN VÄL SÅ

och nyfikenhet som sin tur skapar ett intresse och
engagemang.
En känsla som flera ger uttryck för är att man
nu skulle vilja se en ännu tydligare vision och

INBLANDADE SOM SPELAREN ELLER TRÄNAREN.

satsning ifrån föreningens sida, att det är dags

OM MAN BLÄDDRAR I HÄVDERNA FÖR

att gå in ”i nästa fas”. Ett relativt stort antal av de

DJURGÅRDENS ÄRORIKA, MÅNGFÖRGRENADE

intervjuade säger uttryckligen att de uppskattar hur

100-ÅRIGA HISTORIA MÄRKER MAN SNART

ansvarstagande föreningen har blivit med resurserna

ATT DE FÖRSTA DECENNIERNA ÄR FYLLDA AV

men att föreningen ibland känns lite väl försiktig

TYDLIG OMSORG OM DESSA KÄNNETECKEN
UTÅT. EN IDROTTSFÖRENINGS EXISTENS
SKULLE TYDLIGGÖRAS FÖR ÖGAT. DE
ESTETISKA UTTRYCKEN FÖR ATT GE
FÖRENINGEN SLAGKRAFT, VAR LIKA VIKTIGA

och reserverad i sin retorik utåt. Vi ska vara tydliga
med att det här uttrycktes mer som en känsla än
ett påstående. Det är hur som helst funderingar
som många har och som därför kan vara klokt att
adressera och ha en diskussion kring såväl internt
inom föreningen samt externt mot supportrar.

SOM RESULTATEN. GENOM HERALDIKEN VISAR
OCH BEVISAR MAN SINA ANSPRÅK OCH SITT

Som redan har framgått finns det en stor respekt

ANSIKTE”

för föreningens ambition och kompetens kring att
Ur Djurgårdens IF 100 år

driva en fotbollsförening, särskilt kopplat till ekonomi
och sport men att flera önskar se ett tydligare
ställningstagande ifrån styrelse och organisation

IDENTITET OCH POSITION

kring föreningens framtida position ”på marknaden”

Trots att Djurgårdens varumärke är ett av Sveriges

(kommersiellt och publikt) jämte konkurrenterna.

absolut starkaste är ett återkommande tema i samtal

Under flera år har det funnits en harmoni

med intressenter att Djurgården Fotbolls position

mellan förväntningar och resultat. I takt med

och identitet uppfattas som något otydlig. Känslan

föreningen stabiliserats, ökat sitt ekonomiska

som flera av de intervjuade gav uttryck för är att

handlingsutrymme och har uttalat högre sportsliga

huvudkonkurrenterna har en väldigt tydlig identitet

mål så har också förväntningarna på resultat

och är något mer offensiva i sin positionering

ökat. Primärt handlar det om högre förväntningar

och retorik i jämförelse med Djurgården. Det gör,

på sportsliga resultat, publikutveckling och

menar vissa, att de i vissa avseenden har lättare

supporterrekrytering som vi nu ser ta sig uttryck i

att locka till sig nya supportrar. Konkurrenternas

intervjuerna.

43

D J U R GÅ R D S S KÖ L D E N

PAT E N T S K Y D D AT VA R U M Ä R K E

Djurgårdsskölden består av ett gult och ett blått fält

Djurgårdens IF och varumärkesskölden är i

som representerar Sverige samt ett rött fält som

kombination med föreningens färger registrerade

representerar kärleken. För att den gemensamma

som varumärken hos Patent & Registreringsverket.

identifikationen skall fungera i en organisation

Det betyder att ingen har rätt att använda

som vår, behöver vi tydliga regler för hur vi visuellt

varumärket utan tillstånd. Varumärkesägare är

skall uppfattas. Djurgårdens IF har en manual som

Djurgårdens IF Alliansförening – som genom

innehåller riktlinjer för vårt varumärkes användning

individuella avtal med var och en av de anslutna

– och skall underlätta arbetet i Djurgårdens IF:s

föreningarna upplåtit rätten att bruka märket – enligt

föreningar. Djurgården Fotboll och Djurgården

de regler som står angivet i det avtal som upprättats

Hockey har därutöver tillsammans tagit fram en

med varje medlemsförening. Det vanligaste

gemensam grafisk manual som vi följer i alla delar.

missbruket av Djurgårdens varumärke är kopplat till

Den grafiska identiteten ger riktlinjer för hanteringen

falska souvenirer och falska biljetter. Djurgårdens IF

av vår identitet. Här återfinns skölden, färger,

har tillgång till extern juridisk expertis och kommer

typografi, bildspråk och grafiskt system.

att bli mer aktiv i att beivra otillåten användning av
Djurgårdens varumärke.
DJURGÅRDSALLIANSEN
Hundra år efter bildandet ombildades Djurgårdens
IF till en alliansförening 1991 och består i dag av 20
ekonomiskt fristående föreningar. Alliansföreningen
är ett gemensamt forum för alla Djurgårdens
föreningar. Den arbetar för alla föreningarna och
strävar efter att följa deras verksamhet. Under det
gemensamma varumärket Djurgårdens IF bedriver 20
föreningar sin idrottsliga verksamhet, både som elitoch breddverksamhet. Samtliga alliansföreningar
har anslutit sig till en gemensam värdegrund som
innehåller en gemensam vision, position och nio
framgångsprinciper.
Alliansens styrelse består av ordförande Andreas
von der Heide, Alf Johansson, Mats Caneman, Leila
Eriksson Eddaoui, Linda Wijkström, Ulf Grunander,
Petra Wester och Stefan Alvén. Alf Johansson är
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Djurgården Fotbolls representant i styrelsen.

i fortsättningen att det egna kapitalet ska uppgå till

Alliansens valberedning består av ordförande

minst 25 procent av omsättningen och ett positivt

Lars Erbom, Göran Tidström, Lars-Erik Sjöberg och

rörelseresultat före spelartransfers och andra poster

Angelika Gyllenhof.

av engångskaraktär. Det justerade rörelseresultatet
är även 2018 negativt men i förhållande till

VÄ R D E G R U N D

verksamhetens omfattning och finansiella ställning

Värdegrunden består av en vision och en position

på en acceptabel nivå.

som uttalar en evig strävan att vara den ledande

De stora spelarförsäljningarna har möjliggjort

idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att

satsningar i spelartrupperna och på övrig

vara bäst på att få människor att växa. Våra nio

verksamhet. Föreningens resurser ska återinvesteras

framgångsprinciper är vår vägledning och ska

i verksamheten under förutsättning att vi har god

genomsyra all verksamhet. De är likt vision och

kontroll på de ekonomiska målen och likviditeten på

position en evig strävan och inget man blir klar med.

både kort och lång sikt.

De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera
till aktiviteter.
Eget kapital
Framgångsprinciper

72,1 miljoner kronor

- Stå upp för rättvisa
- Tydligt ledarskap

Publik

- Tar socialt ansvar

38 miljoner

- Professionell inställning
- Goda förebilder

TV- och spelrättigheter

- Varm gemenskap

14 miljoner

- Alltid visa vilja

22 miljoner (2020)

- Uppmuntra mod
- Glädje och kärlek

Föreningsintäkter
31 miljoner

EKONOMISK UTVECKLING

Kommersiella intäkter
34 miljoner

Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 169,3 mkr
kronor, varav spelartransfers stod för 56,5 mkr.
De kommersiella intäkterna har ökat med 5,3

Under 2020 träder såväl ett nytt tv-avtal som

mkr och publikintäkterna har minskat med 4,1

ett nytt spelavtal i kraft med Svensk Elitfotboll

mkr. Resultatet uppgår till 18,7 mkr och det egna

vilket innebär en betydande intäktsökning för

kapitalet till 72,1 mkr. De ekonomiska målen är även

svensk ligafotboll och Djurgården.
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FÖRSÄLJNING OCH
SPONSORER
Sedan ett antal år samarbetar Djurgården Fotboll
med ISP Sport and Marketing vad gäller de
kommersiella rättigheterna. Förutom att Djurgården
Fotboll har en affärsområdesansvarig som är
övergripande ansvarig finns det en tydlig uppdelning
av försäljning och leverans för att säkerställa kvalitet
i de tjänster Djurgården Fotboll säljer. ISP har idag
fyra säljare och en sälj- & marknadskoordinator
placerade på Djurgården Fotbolls kansli i
Klocktornet på Stadion. Med gemensamma krafter
har Djurgården Fotboll och ISP skapat en väldigt
fin utveckling kring försäljning och erbjudanden
riktade till företag och samarbetspartners. Det har
tagit Djurgården Fotboll från en plats i de nedre
regionerna av Allsvenskan till en plats i den absoluta
toppen gällande intäkter från sponsorer och
partners.
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Såväl försäljningsmässigt som resultatmässigt har
utvecklingen varit stadigt ökande och samarbetet
är att betrakta som oerhört lyckat för båda parter.
Avtalet har förlängts två gånger och sträcker sig nu
över perioden 2020-2023.
Djurgården Fotboll ska leverera nytta till
förhoppningsvis väldigt nöjda partners, men vi ska
samtidigt säkerställa att de aktiviteter vi erbjuder
ligger som en naturlig del i vår strategi för att stärka
kärnverksamheten i Djurgården Fotboll. Vi är flexibla
och försöker alltid tillmötesgå önskemål men vi har
samtidigt en tydlig idé om vilka aktiviteter vi kan
erbjuda.
För att säkerställa att befintliga och nya samarbeten
med företag sker i överrensstämmelse med
föreningens egna hållbarhetsåtaganden finns
det ett samarbete mellan tjänstemännen som
arbetar med försäljning mot partners respektive

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

hållbarhetsfrågor. På samma sätt ska samma

damer, vår verksamhet för 2000 pojkar och flickor

tjänstemän samverka med föreningens SLO:er för att

och uppsökande idrottsaktiviteter för pojkar och

säkerställa att man har bästa möjliga kännedom om

flickor i samverkan med stadens skolor. Att helheten

supportermiljön och den eventuella hänsyn som det

är viktig för våra sponsorer har framgått väldigt

kan finnas behov av.

tydligt i samtal med sponsorrepresentanter. Vi är
också noggranna med att sälja in hela verksamheten
när vi säljer in Djurgården Fotboll. Det står företagen
fritt att välja vilka delar som är mest attraktiva för
just dem oavsett om det är olika typer av exponering,
medlemskap i affärsnätverket eller aktiveringar i
Djurgården Fotbolls engagemang för vår stad, men
som en förening värdesätter vi alla delar. Det har
varit en uppskattad modell hos våra partners.
N Ö J D A PA R T N E R S S K A PA R E KO N O M I S K
T I L LVÄ X T
2018 blev det bästa året i Djurgården Fotboll
Försäljnings historia såväl försäljningsmässigt som
resultatmässigt. Försäljningen nådde upp till en
offensiv budget och resultatet överträffade budget
med marginal. Försäljningsökningen för 2018 var
cirka 20 procent och resultatökningen över 30
procent jämfört med föregående år. Förklaringen
till det förbättrade resultatet är, förutom hårt och
strukturerat säljarbete med ökad försäljning som
följd, ett tydligt kostnadsfokus vilket inneburit
förbättrade marginaler.
2018 innebar flera stora affärer samtidigt och ett

S P O N S O R E R S O M B AC K A R H E L A
FÖRENINGEN
Det finns många olika preferenser för vad man som
företag intresserar sig mest för. Djurgården erbjuder
partnerskap i flera olika former, affärsnätverk,
hospitality och exponering. Föreningen har ett
brett och attraktivt erbjudande genom våra
representationslag i högsta serien för herrar och

antal nya större partners som föreningen knutit till
sig på fleråriga samarbeten. Djurgården Fotbolls
affärsnätverk, som består av cirka 60 företag, är i
dagsläget att betrakta som ett av de bästa nätverken
inom svensk idrott och genererar årligen en stor
mängd affärer för medlemmarna i nätverket.
För hela koncernen ökade sponsorintäkterna ifrån
25,4 mkr år 2017 till 30,7 mkr år 2018.
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Framtiden ser fortsatt ljus ut. De produkter och

Som en del av vår systematiska intressentdialog

tjänster som vi erbjuder är attraktiva för marknaden

kommer Djurgården att genomföra en årlig mätning

och vi arbetar strukturerat med försäljning och

för att mäta hur nöjda våra samarbetspartners men

leveranser. De kundundersökningar som genomförs

också få möjlighet att följa upp på fritextsvar och vidta

visar att kunderna är mycket nöjda och avser

specifika förbättringsåtgärder.

fortsätta sitt samarbete med Djurgården Fotboll de
kommande åren. I stort sätt alla större partners har
löpande eller nytecknade avtal som sträcker sig över

LEVERANTÖRER

de kommande åren. 92 procent av de tillfrågade
företagen skulle rekommendera andra företag av

Djurgården Fotbolls kärnverksamhet är fotboll och

vara en del av Djurgården Fotboll.

ur produkt- och leverantörhänseende säljer vi
primärt biljetter och underhållning. Vi har relativt

Den kategori som är absolut nöjdast är

få leverantörer och är inte en särskilt inköpstung

huvudsponsorerna. Totalbetyget blev här 6,8 (av 7)

organisation. Vi behöver trots det göra en bättre

där 1 är lägsta betyg och 7 är högsta betyg. Samtliga

kartläggning av våra leverantörer. Det är ett arbete

kategorierna redovisas nedan:

som har påbörjats och som vi kommer få anledning
att återkomma till. Våra största leverantörer av

Huvudsponsor: 6,8

sportutrustning är Adidas och Stadium, båda är också

Officiella partners: 5,0

sedan många år tillbaka huvudpartners till Djurgården

Enbart Affärsnätverk: 5,6

Fotboll. Såväl Adidas som Stadium hållbarhetsredovisar

Premiumpartners: 6,1

och på deras hemsidor kan den som är intresserad

1891-klubben: 5,6

ta del av deras eget arbete kopplat till leverantörer.
Stockholm Live är vår arenaleverantör, Levy

Utmaningen framöver, förutom att höja våra

Restaurants vår restaurangoperatör och Tarantsec är

omdömen ytterligare, blir att hitta nya rättigheter

vår primära leverantör av säkerhetstjänster. Samtliga

att paketera och sälja för att kunna fortsätta öka i

stora leverantörer som vi arbetar med på våra

samma takt som de senaste åren. Försäljningstakten

matcharrangemang förväntas, och är också, delaktiga i

ställer samtidigt ökade krav på att kunna leverera

vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

allt som säljs vilket givetvis belastar personalen i allt
högre utsträckning. Såväl Djurgården Fotboll som

Vår leverantör av transporttjänster för

våra partners är mycket nöjda med ISP Sport och

representationslagen är Traveller Buss och vår

Marketing men i intervjuer framgår det att närheten

leverantör av anläggningar är i princip i samtliga fall

till Djurgården Fotbolls ledning är mycket viktig så

Stockholm Stad genom idrottsförvaltningen förutom

det är något som föreningen behöver fortsätta att ha

Tele2 Arena vars fastighetsägare är SGA Fastigheter.

i åtanke i sin relation med partners.

Vi har två leverantörer av biljettjänster i AXS och
Attendence2 och vår leverantör av trycksaker är
JustNu.
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VÅRA ARENOR
Djurgården Fotboll är verksamma över hela Stockholm
med hjärtat på Östermalm. Du hittar oss bland annat på
Stockholms Stadion, Tele2 Arena, Hjorthagens IP, Kaknäs IP
och Kristinebergs IP.

STOCKHOLMS STADION / KLOCKTORNET
Den kanske mest klassiska och mest omtyckta platsen hos alla
Djurgårdare. Hemmaplan för Djurgårdens herrlag mellan 1936 och 2013.
Djurgården Fotbolls huvudkontor och numera hemmaplan för Djurgårdens
damlag.
TELE2 ARENA
Hemmaplan för Djurgårdens herrlag sedan 2013. Arenan, som tar 30 000
åskådare, ligger i samma område som Djurgården Hockey har spelat
ishockey i sedan 1955 och här skapar Djurgårdens supportrar varje
hemmamatch en fantastisk stämning.
HJORTHAGENS IP
På Hjorthagens Idrottsplats spelar föreningens 2 000 pojkar och flickor
regelbundet fotboll i den blårandiga tröjan. Här återfinns Djurgårdens
ungdomsfotbolls kansli och det finns planer för att uppföra ett framtida
huvudkontor för Djurgården Fotboll på platsen.
KAKNÄS IP
Ute på Ladugårdsgärdet ligger den natursköna träningsanläggningen
Kaknäs Idrottsplats. Här håller Djurgårdens herrlag till och hit är alla
djurgårdssupportrar välkomna att besöka herrlagets träningar.
KRISTINEBERGS IP
Kristinebergs IP är en klassisk idrottsplats, belägen på Kungsholmen,
som Djurgårdens damlag nyttjar som träningsanläggning. Hit är alla
djurgårdssupportrar välkomna för att besöka damlagets träningar.
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MATCHARENOR,
TRÄNINGSANLÄGGNINGAR
OCH KANSLI
Djurgården Fotboll är verksamma över hela
Stockholm med hjärtat på Östermalm. Vi finns
bland annat på Stockholms Stadion, Tele2 Arena,
Hjorthagens IP, Kaknäs IP och Kristinebergs IP.
T E L E 2 A R E N A O C H K A K N ÄS
Djurgårdens herrlag spelar sina hemmamatcher på
Tele2 Arena som är anpassad för Europaspel. Arenan,
som rymmer 30 000 åskådare, är väl anpassad för
Djurgårdens sportsliga och kommersiella behov även
om vi är införstådda med att frågan om underlaget är
viktig för många. I dagsläget ser vi tyvärr inte att det
finns förutsättningar att få till ett byte av underlag
ifrån konstgräs till naturgräs men det finns anledning
att tro att frågan lär fortsätta att diskuteras.
Herrarna har sin träningsanläggning på
Kaknäs där den dagliga verksamheten bedrivs.
Kaknäs IP är utrustad med en gräsplan och en
konstgräsplan (samma underlag som på Tele2
Arena). Konstgräsplanen på Kaknäs börjar bli sliten
och kommer att bytas ut till en ny under 2019.
Kaknäs har på senare tid rustats upp betydligt.
Köksdelen i anläggningen har byggts om och
matsalen och arbetsmiljön för personalen och
spelarna har på detta sätt lyfts på ett markant sätt.
Därutöver färdigställdes en ny byggnad med nya
omklädningsrum och gym samtidigt som utemiljön
sågs över.
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Kaknäs är, har föreningen beslutat, en öppen
träningsanläggning vilket innebär att supportrar
är välkomna att besöka anläggningen under
förutsättning att de respekterar att Kaknäs är
spelarnas arbetsplats och följer de ordningsregler
som gäller. Vi upplever att det här är en ordning
som är mycket uppskattad hos supportrar och som
överlag har fungerat tillfredställande.
S T O C K H O L M S S TA D I O N O C H
KRISTINEBERGS IP
Djurgården Fotbolls damer spelar sina
hemmamatcher på anrika Stockholms stadion
som 2017 anpassades för allsvensk damfotboll
med de krav det innebär. Kapaciteten för matcher
i OBOS Damallsvenskan är 3900 (kan utökas
via ny evenemangsansökan). Damerna har sin
träningsanläggning på Kristinebergs IP där den
dagliga verksamheten bedrivs. De har även tillgång
till föreningens träningsanläggning på Kaknäs vid
behov.
Inför 2019 års säsong har damspelarna tillgång till
bättre faciliteter än vad som varit fallet tidigare.
Förhoppningen är att Kristinebergs IP på sikt ska
genomgå en ordentlig upprustning. Den frågan ägs
ytterst av Stockholm Stad och Idrottsförvaltningen
men Djurgården följer utvecklingen på nära håll
och försöker påverka och driva på i den mån vi
kan. Djurgårdens inställning är att vi gärna ser
att damlaget får en mer permanent träningsoch matchanläggning på Kristinebergs IP men
det förutsätter en betydande upprustning av
anläggningen.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

Kristinebergs IP är, även den, en öppen

fyller inte de behov föreningen har idag. Det är

träningsanläggning vilket innebär att supportrar

också viktigt att föreningens funktioner sitter

är välkomna att besöka anläggningen under

tillsammans. Därför arbetar vi för att antingen

förutsättning att de respekterar att Kristinebergs IP

bygga en helt ny anläggning ute på Hjorthagens

är spelarnas arbetsplats och följer de ordningsregler

IP, där idag Djurgårdens ungdomsverksamhet

som gäller. Vi upplever även här att det har fungerat

utgår ifrån, alternativt hitta nya och större lokaler

tillfredställande.

att hyra in oss i. Arbetet med att hitta mark för att
bygga klubbhus/kansli fortgår. Då det är långt från

K LO C K T O R N E T O C H H J O R T H AG E N

optimalt med två separerade kanslilokaler som båda

Djurgården Fotbolls huvudkontor är beläget i

är slitna och icke-representativa har detta högsta

Klocktornet på Stockholms stadion. Lokalerna

prioritet. Ekonomin är dock en stor utmaning för ett

har genomgått en nödvändig upprustning men

sådant byggprojekt. Vi kommer att få anledning att

är trots det inte tillräckligt ändamålsenliga och

återkomma i frågan när ny information finns att ge.
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PERSONAL
Alla som erhåller ersättning från Djurgården Fotboll
är anslutna till kollektivavtal. Även Djurgårdens alla
ideella medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Djurgården Fotboll är i sin tur ansluten till
Arbetsgivaralliansen och bundna till Unionen Idrott.

skyddsombud för verksamheterna på Klocktornet,
Hjorthagen och Kaknäs. Samtliga skyddsombud
har gått arbetsmiljöutbildningen BAM - Bättre
Arbetsmiljö.
Som en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete
ämnar vi inom en inte alltför snar framtid genomföra
en Nöjd Personal Index för att mäta och få en bättre
uppfattning om hur våra medarbetare trivs, uppfattar
sin egen arbetsmiljö och påverkansmöjligheter samt
ta tillvara på förbättringsförslag. Det här föreslås
sedan vara en årligt återkommande mätning inom
ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Medelantalet anställda koncernen
2018: totalt 68,5
varav män 56,0
Medelantalet anställda moderförening
2018: totalt 21,7
varav män: 14,0

Alla medarbetare är lika viktiga för Djurgården,
anställda som ideella, oavsett var i organisationen
man befinner sig. Med det sagt så finns det områden
i och runt Djurgårdens verksamheter som är mer
utsatta än andra och som ställer lite högre krav på
Djurgården som arbetsgivare. Djurgården Fotboll har
i dagsläget ingen uttalad HR-funktion, däremot ett
väl utvecklat arbetsmiljöarbete. I dagsläget ligger
traditionella HR-uppgifter såsom medarbetarsamtal
och lönesättning ytterst på den verkställande
direktören. Vd har i sin tur delegerat ett visst
personalansvar till ett antal ansvariga tjänstemän
i organisationen. Det är också vd som är ytterst
ansvarig för den systematiska arbetsmiljön men för
ändamålet är säkerhetsansvarig av organisationen
utsedd till huvudskyddsombud tillsammans med tre
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P E R S O N A L O M S ÄT T N I N G
Djurgården Fotboll har under 2018 haft en
relativt låg personalomsättning. Som så ofta
i en elitidrottsförening så sker den största
personalomsättningen i våra representationslag
på elitnivå vilket också är helt naturligt och en del
av verksamhetens förutsättningar. Det finns inga
avvikelser som sticker ut över det normala att
rapportera i övrigt.
A R B E T S R E L AT E R A D E O LYC KO R
De flesta arbetsrelaterade olyckor är olyckor
kopplade till våra representationslag på elitnivå och
då skador av olika slag. Det finns inga avvikelser som
sticker ut över det normala att rapportera i övrigt.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

UTBILDNING

Jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig och

Djurgården Fotboll är positivt inställda till att vår

integrerad del i vår verksamhet. Det hänger ihop

anställda personal utbildar sig inom ramen för

med den viktiga principen att vi är en förening och

sin anställning hos oss. Vi har flera spelare i våra

att alla delar måste kunna samexistera. Det gäller för

representationslag som valt att utbilda sig parallellt

alla nivåer och även för lednings- och beslutsorgan.

med sin anställning och i dessa fall försöker vi

Undantaget är de fall där verksamhetens natur inte

vara behjälpliga för att det ska gå att kombinera.

tillåter jämställdhet, exempelvis ”herrfotboll” eller

Även anställda på våra kontor är välkomna att

”damfotboll”. Ett integrerat jämlikhetsarbete utgår

vidareutbilda sig. Vi ser det som ett delat ansvar

ifrån att varje aktivitet utformas så att alla människor

mellan arbetsgivare och den anställde att hitta

oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning,

formerna, dels vilka utbildningsinsatser som är

socioekonomisk och sociokulturell status ska ges

relevanta och dels för hur det bäst kan kombineras

lika förutsättningar och möjlighet att delta. Vår egen

så att båda parter är nöjda. Vad gäller personal

värdegrund är tydlig med att föreningen ska verka

(anställda och ideella) på våra matcharrangemang

för ett jämlikt och rättvist samhälle. Jämlikhet är i

så är det ett krav att alla som arbetar på våra

vårt tycke ett bra begrepp eftersom det fångar in

evenemang ska ha relevant utbildning för att kunna

flera dimensioner än kön.

fullgöra sina arbetsuppgifter på ett adekvat och
tryggt sätt.

Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och
utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela

Det finns dock ett behov, från föreningens sida,

föreningen. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter

att inför sin personal tydliggöra sin inställning till

ska inte vara beroende av kön eller ursprung.

vidareutbildning och vilka möjligheter som finns för
de anställda att utbilda sig i tjänsten.

På Djurgården Fotboll kommer vi aldrig att acceptera
någon form av trakasserier och som arbetsgivare

JÄMSTÄLLDHET OCH
MÅNGFALD

är vi skyldiga att utreda trakasserier om och när
de uppstår. Vi har också ett aktivt ansvar att aktivt
förhindra och förebygga trakasserier. Därför kräver
vi att våra medarbetare genast meddelar sin chef

För Djurgården Fotboll är det en självklarhet att

eller någon annan chef om de skulle upptäcka

vara en förening för alla, för herrar och damer,

någon form av trakasserier. Som arbetsgivare är vi

pojkar och flickor. Det innebär inte bara att vi ska ha

också skyldiga att utreda trakasserier. Därför finns

fotbollsverksamhet för herrar och damer och pojkar

en upprättad handlingsplan gällande detta som

och flickor utan att vi ska vara en organisation som

tillämpas inom Djurgården Fotboll.

inte på något vis gör skillnad mellan kön, ålder eller
bakgrund. Ingen ska diskrimineras eller känna sig
diskriminerad hos oss på Djurgården Fotboll. Det är
också en skyldighet vi som arbetsgivare har enligt
svensk lag.
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Vid en översyn av vår jämställdhet- och

I sammanhanget ska sägas att vi redan idag ser

mångfaldsplan kan vi konstatera att vi behöver

över och vid behov reviderar våra policyer enligt en

komplettera den med mer information om

bestämd rutin.

situationen i vår egen organisation. Den behöver
också harmonisera med vår inställning till jämlikhet
och rättvisa. Vi vet idag att vi har en snedfördelning

ARBETSMILJÖ

vad gäller kön med fler män än kvinnor och att vår
organisation är relativt homogen. Vår inställning

Djurgårdens Elitfotboll AB, Djurgårdens Fotboll

är att vi gärna ser en förändring eftersom vi är

Försäljning AB och Djurgårdens IF Fotbollförening

övertygade om att vår organisation mår bra av att

(i fortsättningen benämnd Djurgården Fotboll som

ha en balans mellan män och kvinnor och personer

samlingsbegrepp) bedriver fotbollsverksamhet och

med olika bakgrund och erfarenheter. För ändamålet

därmed kopplade verksamheter. Verksamheterna

kommer en arbetsgrupp tillsättas. Arbetsgruppen

omfattar i huvudsak arbetsplatserna Lidingövägen

ska innehålla en av styrelsen utsedd styrelseledamot

1, Klocktornet (Kansliet och Stadion), Hjorthagens

som tillsammans med ledning och befintliga

IP (Ungdomskansliet och idrottsanläggningen),

arbetsmiljöombud ska se över och uppdatera

Djurgårdsbutiken (Globen Shopping) och

jämställdhets- och mångfaldsplanen och därefter

träningsanläggningen Kaknäs (Klubbhuset och

sätta tydliga interna mål och åtgärder. Rapportering

idrottsplanerna) samt övriga idrottsanläggningar i

ska ske integrerat genom föreningens befintliga

Sverige där lagen genomför matchspel (ungdom och

hållbarhetsarbete.

senior inklusive flick- och damfotboll). Djurgården
Fotboll skall vara en trygg och säker arbetsplats,

För att vi ska kunna ha ett bra jämställdhets- och

varhelst i Sverige verksamheten bedrivs. Det är ett

mångfaldsarbete så behöver vi kartlägga den

gemensamt intresse för såväl medarbetare som

aktuella arbetssituationen för våra anställda. Det

ledning/styrelse eftersom en god arbetsmiljö också

här är ett arbete som påbörjats inom ramen för

leder till kvalitet och effektivitet. Djurgården Fotboll

vårt befintliga arbetsmiljöarbete. På så sätt vet

skall vara en trygg arbetsgivare där arbetsmiljöfrågor

vi hur långt vi har kommit och vad som återstår

alltid är högt prioriterade. Med medarbetare avses

att göra. Vi kommer att genomföra enkäter med

både anställda och ideella i Djurgården Fotboll

våra medarbetare för att belysa sådant som inte

arbetsmiljöpolicy.

alltid syns i statistiken som erfarenheter, jargong,
stämningar åsikter etc. Vi ska involvera våra

Arbetsmiljöarbetet omfattar all vår verksamhet

medarbetare och presentera realistiska mätbara

liksom medarbetarnas totala arbetssituation med

mål och åtgärder och därefter säkerställa att arbetet

både fysiska, psykiska och sociala aspekter. En

förankras i hela organisationen. Vart tredje år ska

trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en

jämställdhets- och mångfaldsplanen utvärderas.

miljö som är så bra att varje medarbetare trivs
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och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö

arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste

som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en

högre chef ska informeras när befogenheterna inte

ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatserna,

räcker. Även varje medarbetare ska i det dagliga

och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till

arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö,

påverkan i den egna arbetssituationen. En bra och

då det ankommer på var och en att vara uppmärksam

trivsam arbetsmiljö är en utav förutsättningarna för

på och genast rapportera eventuella risker eller hot

att vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt

mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön.

ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade

I varje medarbetares ansvar ingår också att följa

medarbetare.

de instruktioner och rutiner som är upprättade
av arbetsmiljömässiga skäl. Det systematiska

E N B ÄT T R E A R B E T S M I L J Ö Ä R E T T

arbetsmiljöarbetet utgår från AFS 2001:1 samt

G E M E N S A M T A N S VA R

Djurgården Fotbolls rutiner för systematiskt

Chefer, ansvariga och arbetsledare har ansvaret för

arbetsmiljöarbete. Arbetet tar sikte på att belysa de

sådana arbetsmiljö och yttre miljöfrågor som direkt

arbetsmiljöfrågor som i den dagliga verksamheten

påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret

uppkommer och att eventuella brister åtgärdas och/

ligger att inom sina befogenheter skapa en så god

eller förebyggs.
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DET HÄR GÖR VI

expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de

För att uppnå en så bra arbetsmiljö på

nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är

arbetsplatserna som möjligt skall vi bland annat:

möjligt;
• kommunicera aktuell policy till alla medarbetare,

• arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor genom

inhyrd personal eller andra aktörer/intressenter

skyddskommitté och ha utsedda arbetsmiljö- och

som arbetar inom ramen för Djurgården Fotbolls

skyddsombud på arbetsplatserna (rutiner för

verksamhet;

systematiskt arbetsmiljöarbete framgår av bilaga
till aktuell policy);
• arbeta mot fastställda övergripande och
detaljerade mål för att uppnå en ständig förbättring
i vårt systematiska arbetsmiljöarbete;
• genom skyddsronder, riskanalys, och

• Djurgården Fotboll ställer därtill krav på andra
nära aktörer kring ett fotbollsarrangemang i vilket
Djurgården Fotboll är arrangör, att bedriva ett
systematiskt arbetsmiljöarbete;
• Djurgården Fotboll påtar sig även
samordningsansvaret gällande arbetsmiljöfrågor

tillbudsrapportering förebygga ohälsa och

rörande matcharrangemang där Djurgården Fotboll

olycksfall;

är arrangör.

• när en olycka eller ett tillbud trots allt inträffar
skall rutiner tillämpas för att avhjälpa, utreda och
förebygga händelsen;
• kontinuerligt följa upp medarbetarnas trivsel,

ANTI-KORRUPTION OCH
OTILLÅTEN PÅVERKAN

sjukfrånvaro och personalomsättning samt
analysera resultaten utav dessa som grund för

I korruption ingår bland annat mutor, underlättande

förbättringar;

av betalningar, representationsgåvor, otillbörliga

• efterleva lagar, förordningar och föreskrifter

gåvor, bedrägeri, förskingring, penningtvätt,

inom arbetsmiljöområdet samt vara lyhörda för

intressekonflikter, svågerpolitik och

eventuella synpunkter från våra medarbetare och

vänskapskorruption.

andra intressenter;
• ta avstånd från alla former av kränkande
särbehandling och diskriminering;
• tillämpa årliga medarbetarsamtal och se till att

Djurgården har tagit fram en anti-korruptionspolicy
som omfattar alla våra anställda, kontrakterade
medarbetare, medlemmar och alla våra

alla medarbetare känner sin roll, ansvar och

affärspartners. Djurgården tar avstånd från alla

befogenheter;

typer av korruption. Med korruption menas att

• genom fortbildning skall såväl chefer, ansvariga

någon i tjänsten (inkl. ideell verksamhet) begär, tar

och arbetsledare vara väl uppdaterade i dels

emot eller accepterar ett erbjudande som innebär

det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels

en personlig fördel eller förmån som är otillbörlig.

vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan

En förmån är otillbörlig om den kan påverka eller

art att teknisk, medicinsk eller psykosocial

uppfattas som att kunna påverka ett affärsbeslut.
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Djurgården har valt att förstå otillåten påverkan i

ska föreningen krishanteringsplan aktiveras. För

enlighet med Brottsförebyggande rådets (BRÅs)

det här ändamålet finns tydliga handlingsplaner

beskrivning ”Otillåten påverkan från externa

som har prövats i skarpt läge och då fungerat

kunder och klienter, det vill säga trakasserier,

tillfredsställande.

hot, våld, skadegörelse och korruption där den
drabbade uppfattar att syftet är att påverka
tjänsteutövningen”. Djurgården väljer att utgå ifrån
begreppet otillåten påverkan mot organisationen

POLICYS OCH
HANDLINGSPLANER

som ett samlingsbegrepp för när kriminella försöker
påverka föreningen eller enskilda medlemmars

Djurgården Fotboll har tagit fram och beslutat om ett

agerande. Begreppet innehåller handlingar som är

antal policys som gäller för verksamheten. De kan

olagliga t.ex. olaga hot, skadegörelse av egendom

förstås som avsiktsförklaringar och riktlinjer för att

eller misshandel, men också påtryckningar som

ta kloka beslut i verksamheten och på så sätt hjälpa

inte är formellt olagliga men ändå har en negativ

oss att nå våra önskade mål. Policys är inte alltid

påverkan på tjänstemannens yrkesutövning, som

helt lätta att omsätta i praktisk handling och därför

till exempel socialt tryck och vissa trakasserier t.ex.

finns det också ett antal handlingsplaner och rutiner

obehagliga telefonsamtal och okvädningshot.

kopplade till våra policys.

Hur Djurgården Fotboll ska agera i händelse av

Djurgården Fotbolls styrelse har fastslagit följande

våld och hot framgår i föreningens policy mot våld

policys i Djurgården Fotboll:

och hot samt arbetsmiljöpolicy. Vid allvarliga kriser
• Policy mot sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling (inklusive handlingsplan)
• Policy mot hot och våld
• Alkohol- och drogpolicy (inklusive handlingsplan)
• Arbetsmiljöpolicy (och rutiner för systematiskt
arbetsmiljö)
• Jämställdhets- och mångfaldsplan (inklusive
checklista)
• Tillgänglighetspolicy
• Krishanteringspolicy
• Antikorruptionspolicy
• Bilpolicy
• Resepolicy
• Takpolicy Tele2 Arena
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Djurgården Fotbolls policys, som är offentliga och

har därför begränsade påverkansmöjligheter vad

finns tillgängliga via föreningens digitala plattformar,

gäller de stora besluten kring anläggning och drift.

ses regelbundet över och revideras av styrelsen. De

Vår energikonsumtion är i huvudsak kopplad till

uppdaterades senast 2019-04-09. De bereds och

belysning och uppvärmning av våra fotbollsplaner.

uppdateras av Djurgårdens säkerhetsansvarige och

Med det sagt försöker vi ha ett miljötänk i vår dagliga

tillika huvudskyddsombud och VD innan de fastställs

verksamhet. Det är ofta gynnsamt för såväl miljö som

av styrelsen. Om vi upptäcker brister i våra policys

ekonomi.

revideras och uppdateras dessa enligt fastslagen
rutin.

Djurgården Fotboll verkar i fem anläggningar;
matcharenan Tele2 Arena, träningsanläggningen

Utöver ovan listade policys finns ett antal

vid Kaknäs, ungdomskansliet i Hjorthagen,

verksamhetsspecifika policys som tagits fram av

Djurgårdsbutiken i Globen Shopping och kansliet

verksamhetsansvariga efter upplevt behov. Bland

i Klocktornet på Stockholms Stadion. Djurgårdens

dessa kan nämnas:

hemmaarena för herrlaget, Tele2 Arena, är
Stockholms närmaste arena. I arenaområdet finns

• Policy för sociala medier

inte mindre än 6 tunnelbane- och tvärbanestationer

• Policy för välgörenhet

och 40 busslinjer. Arenan ligger på gångavstånd för
många och för de som väljer att cykla finns utmärkta

GDPR

cykelleder ifrån city och inte mindre än 1 000

Djurgården Fotboll har tagit fram och beslutat om

cykelparkeringar att tillgå i anslutning till arenan. En

en integritetspolicy och en policy för behandling

stor majoritet av våra besökare reser därför kollektivt

av personuppgifter. I samband med att den nya

när de ska till och från våra hemmamatcher. Arenan

dataskyddsförordningen kallad GDPR trädde i kraft

är vidare miljöklassad till högsta nivå (Guld) enligt

gjorde Djurgården Fotboll, via en särskilt utsedd

miljöbyggnad.

arbetsgrupp, ett omfattande internt arbete för att
säkerställa att vi i alla delar lever upp till alla de krav

Vår hemmaarena för damlaget, Stockholms

som ställs på oss.

stadion, ligger väldigt centralt i Stockholm och en
överväldigande majoritet av våra besökare antingen

MILJÖHÄNSYN

promenerar, cyklar eller åker kollektivt till matcherna.
I Johan Björkmans Hall som vi använder under
vinterhalvåret försöker vi hålla energiförbrukningen

Djurgården Fotbolls sociala miljö har i den här

nere samtidigt som vi upprätthåller en acceptabel

redovisningen getts större utrymme än den

temperatur inne i tältet.

gröna miljön. Vi kommer i nästa version ha en
högre ambition i vårt arbete på miljöområdet

Inom material- och avfallshantering är även

och hur vi presenterar det. På i princip samtliga

match- och träningskläder ett område där vi kan ta

anläggningar som Djurgården Fotboll verkar, är

miljöhänsyn. Vi kommer att se över möjligheterna

föreningen hyresgäster till Stockholm Stad. Vi
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till mer cirkulära lösningar av materialet vi

KO N S T G R ÄS P L A N E R S M I L J Ö PÅV E R K A N

använder tillsammans med våra partners. Inom

Konstgräsplaners miljöpåverkan har på senare

vår souvenirhantering behöver vi göra ett arbete i

tid uppmärksammats. När granulat som används

såväl kartläggning av våra leverantörer samt därtill

i konstgräsplaner sprids i sin närmiljö får det

kopplade miljöaspekter. Det är ett arbete som har

en negativ miljöpåverkan genom att utsläpp av

påbörjats och som vi kommer få anledning att

mikroplast. På samma sätt som vi för en dialog

återkomma till.

med anläggningsägaren, Stockholm stad genom
idrottsförvaltningen, om energiförbrukning på

Djurgården Fotboll har en busspartner i Traveller

befintliga och nya anläggningar, så för vi en liknande

Buss som gäller herrarnas och damernas

dialog om underlagens beskaffenhet. Det är en fråga

representationslag. Att resa med moderna och

vars lösning ägs gemensamt av de som anlägger och

miljövänliga bussar är det absolut mest praktiska

brukar konstgräsplanerna och Djurgården Fotboll

och ekonomiskt mest gynnsamma alternativet för

bidrar efter bästa förmåga i det arbetet. Vi kommer

våra representationslag. För riktigt långa resor kan

att undersöka om det finns enklare åtgärder vi kan

tåg och i undantagsfall även flyg bli aktuellt.

vidta för att minska spridningen av granulat i de
närmiljöer där vi verkar.
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2. FÖRENINGSIDROTT
• Inkludera flera
• Utveckling av spelare och ledare

INTRODUKTION
FÖRENINGSIDROTT
Vår föreningsidrott sätter 2 000 pojkar
och flickor i rörelse året om. Här berättar vi
om hur vi arbetar för att säkerställa att vi
skapar en utvecklande och inkluderande
miljö för våra blårandiga spelare. Här
presenterar vi även de satsningar vi gör för
att utveckla stödet till de ledare som har
förtroendet och engagemanget att verka i
vår ungdomsverksamhet.
En stor och viktig del av vår verksamhet består i att
utveckla barn och ungdomar i vår ungdomsfotboll.
2000 pojkar och flickor spelar regelbundet fotboll i
Djurgården som är en elitförening med omfattande
breddverksamhet. Enligt statistiken är det endast en
spelare av 900 som blir elitspelare. Nålsögat är smalt
och då måste vi se till att vi tar hand om alla spelare
i föreningen. Därför är det väldigt viktigt att alla trivs
bra och blir goda ambassadörer för föreningen i
framtiden. Vår verksamhet ska vara tillgänglig, våra
spelare utvecklas och trivas och våra ledare ska
få det stöd de behöver för att kunna fokusera på
fotbollen.

FEEDBACK IFRÅN
INTRESSENTER OCH
VIKTIGASTE OMRÅDEN
För våra intressenter är det viktigaste att vi har
en kvalitativ och sund verksamhet där de aktiva
barnen och ungdomarna mår bra och utvecklas både
som spelare och människor. Här ligger kanske det
största ansvaret vi har som förening. Utifrån den
externa feedback vi har fått tillsammans med vår
egen interna analys har vi valt att fokusera på två
övergripande fokusområden. Vi ska alltid arbeta för
att inkludera flera och skapa bättre förutsättningar
för långsiktig utveckling av våra spelare och ledare.
INKLUDERA FLERA
Vi är en fotbollsförening och ska syssla med fotboll
men andra frågor kan påverka möjligheten för
barn och ungdomar att göra det. Därför har vår
utgångspunkt varit att bygga skyddsfunktioner
så att våra spelare, ledare och anhöriga kan
fokusera på fotbollen men samtidigt känna en
trygghet i att det hela tiden finns en fungerande
stödapparat i Djurgården Fotboll som tillhandahåller
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såväl preventiva som reaktiva åtgärder. Ett stort

de få stöd i sitt ledarskap på och utanför planen. Vi

fokus för oss har därför varit framtagandet och

har därför utvecklat ett helt nytt ledarskapsprogram

implementeringen av vår incidentberedskap

som ska ge våra ledare konkreta verktyg att arbeta

och riskhanteringssystem som vi har döpt till

utifrån. Vi ser ledarskap som en kedja av Relation-

Djurgårdsmodellen.

Prestation-Resultat. Utan relation får vi ingen
prestation och utan prestation får vi inget resultat.

U T V E C K L I N G AV S P E L A R E O C H L E DA R E

Genom långsiktighet och evidensbaserad metodik

För att våra ledare ska kunna bedriva den bästa

skapar vi de förutsättningar våra aktiva behöver för

möjliga fotbollsutbildningen för våra aktiva behöver

att bli välmående och duktiga fotbollsspelare.

”VI HAR 2 000 AKTIVA BARN I VÅR
UNGDOMSORGANISATION.
1 AV 900 BLIR ELITSPELARE.
DJURGÅRDEN TAR HAND OM ALLA”
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INKLUDERA FLERA
Djurgården Fotbolls Ungdomsverksamhet är en av

träna mycket måste få chansen att göra det även i

de största ungdomsverksamheterna i Stockholm.

breddfotbollen. Det är viktigt att spelarna känner att

Verksamheten är öppen för alla, både flickor och

de får utvecklas i Djurgården och att vi uppmuntrar

pojkar, mellan 6 och 19 år. Med närmare 2000

det. Alla spelare som tillhör Djurgårdens verksamhet

barn och ungdomar som tas om hand av 450

erbjuds alltid en plats i något lag upp till 19 års ålder

ideella ledare berör den väldigt många människor

så länge vi har ledare och planer att tillgå.

i Stockholm. 135 lag är så kallade breddlag och 13
lag är elitförberedande akademilag. Cirka 1800 barn

I barnfotboll är det förbjudet med toppning för att

spelar fotboll i våra breddlag och runt 200 i något av

vinna cuper eller matcher och det finns heller inte

våra elitförberedande akademilag.

några serietabeller innan spelarna kommit upp i
13-årsåldern. Alla spelare som är kallade till match

FOTBOLL FÖR ALLA

har spelgaranti, och sett över hela säsongen så
ska alla ha få testat på att starta och spela ungefär
lika mycket som alla andra lagkamrater – under

Fotboll för alla innebär för Djurgården en ambition att

förutsättning att spelarna även har medverkat

tillfredsställa behoven för så många av våra barn och

ungefär lika mycket i träning. Det är tränarnas ansvar

ungdomar som möjligt. De som vill träna en gång ska

att se till att detta följs. Djurgården Fotboll ska beivra

få sin verksamhet och de som vill träna fler gånger

avsteg ifrån denna spelgaranti.

ska få sin verksamhet. Det innebär att alla som vill
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FÖRSTÄRKT ORGANISATION
FÖR EN BÄTTRE VERKSAMHET
Djurgården Fotbolls ungdomsverksamhet har
genomfört en hel del organisationsförändringar de
senaste åren. En ny verksamhetschef rekryterades
i Ola Danhard med långt förflutet i Europas största
fotbollsförening IF Brommapojkarnas organisation.
Danhard fick i uppdrag av styrelsen och vd att
påbörja en genomlysning av ungdomsverksamheten
och därefter genomföra nödvändiga åtgärder för att
skapa en ännu bättre struktur och samtidigt höja
kvalitén i verksamheten. Det är en förutsättning
för att verksamheten ska utvecklas och de aktiva
trivas. Genomlysningen har resulterat i ett antal
förändringar i organisationen. Vissa av personell
karaktär, andra av mer strategisk- eller operativ
karaktär.
På kansliet har följande initiativ vidtagits kopplat till
personal:
• Ny verksamhetsansvarig för hela verksamheten
• Ny ansvarig för akademiverksamheten pojk
• Ny ansvarig för 6-9 års verksamheten (pojkar och
flickor)
• Ny ansvarig för 10-19 års verksamheten (pojkar
och flickor)
• Nyanställning koordinator- och administration
arrangemangsutveckling
• Nyanställning för akademiverksamhet flickor (ny
verksamhet från och med 2018)
• Nyanställning av projektledare för uppsökande
fotboll (mini-camper) i skolor och stöd för
turneringsutveckling

På kansliet har följande fokusområden av strategisk
och operativ karaktär identifierats som särskilt
viktiga att arbeta med:
• Förändra och förbättra i struktur och organisation
genom ett mer processtyrt arbetssätt
• Förbättra samverkan med representationslagen,
marknad, försäljning och hållbarhet
• Utveckla de egna arrangemangen (fotbollscuper,
fotbollscamper, fotbollsskolor etc.) både kvalitativt
och kommersiellt
• Förbättra lagsammansättningar med fokus på färre
spelare per lag och mindre rotation och därigenom
skapa ökad trygghet
• Förstärka 6-9 årsverksamheten genom särskild
satsning
• Förenkla och förbättra utbildningsinnehållet
och skapa bättre harmonisering mellan
teori och praktik. Implementering av ny
spelarutbildningsplan påbörjas under andra halvan
av 2019
• Utveckla ledarskapet i såväl akademilag som
breddlag med fokus på faktiska beteenden
på och utanför planen. Implementering av ny
ledarskapsmodell påbörjas under andra halvan av
2019
• Utjämna upplevda skillnader mellan akademi och
breddlag och skapa bättre samarbete dem emellan
• Förstärka stödet till fotbollsledarna genom ledaroch spelarutveckling samt övningsbank
• Förtydliga förväntansbild på spelare, ledare och
föräldrar med fokus på beteenden
• Öka närvaron av kanslipersonal ute i
fotbollsverksamheten, primärt i träningsmiljön
• Implementering av incidentberedskap och
införandet av ett riskhanteringssystem samt
uppföljning av det
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VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR
Djurgården Fotboll står för en välkomnande och
öppen miljö där alla ska känna sig välkomna oavsett
politisk åskådning, etnicitet, religion, sexuell
läggning eller andra yttre eller inre attribut. Vi är en
icke politisk och icke religiös idrottsförening och
därför ska våra medlemmars eventuella olikheter
inom dessa områden inte påverka deras möjlighet
att delta i våra verksamheter.
I en förening av Djurgårdens storlek och karaktär
med flera hundra tusen anhängare, aktiva och
på andra sätt engagerade människor kommer
känslouttryck, åsikter och ställningstaganden
blandas med varandra. Att våga stå upp och
manifestera föreningens position i olika offentliga

68

sammanhang kan till och från efterfrågas och vara
berättigat men det är i vår operativa verksamhet 365
dagar om året som vi kan göra skillnad på riktigt.
Att respektera oliktänkande och att människor
är olika börjar redan i knatteskolan och det är av
yttersta vikt att varje ledare vid behov resonerar med
sina barn och ungdomar kring frågor om allas lika
värde och allas rätt att ha sin åsikt samtidigt och att
detta inte är samma sak som att hålla med varandra.
Svenska Fotbollförbundets motto Alla är olika och
olika är bra är något som för oss gäller i alla delar. I
de fall oegentligheter uppmärksammas internt eller
externt så har Djurgården en tydlig ansvarsfördelning
och rutin för att implementera nödvändiga åtgärder.
För oss har operativa åtgärder företräde framför
symboliska. Först när vi vidtagit operativa åtgärder
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som syftar till att åtgärda eventuella oegentligheter

Upplever du att du får vara den

kan det bli aktuellt med någon form av uttryck

du vill vara i Djurgården Fotboll?

eller symbol för kvalitetssäkring. Bärandet av

JA: 86, 7 %

Djurgårdströja innebär att du som medlem

NEJ: 13, 3 %

respekterar de värden Djurgården Fotboll och
djurgårdsskölden står för. Samtliga spelare, ledare

Upplever du att Djurgården

och anställda är medlemmar i föreningen. Därmed

Fotboll är en trygg miljö?

saknas ett behov av att till omvärlden manifestera

JA: 428 (93, 4 %)

detta genom olika certifieringar eller andra politiska,

NEJ: 30 (6, 6 %)

humanistiska eller religiösa symboler. Det är av
yttersta vikt att vi varje dag aktivt arbetar för att fylla

Upplever du att dina ledare

djurgårdsskölden med dessa värderingar.

är förebilder för hur du ska
uppföra dig?

TRYGGHETSUNDERSÖKNING

JA: 386 (84,3 %)
NEJ: 72 (15,7 %)

Vi har sedan en tid beslutat att på årlig basis mäta

Upplever du att du får det

hur våra spelare i ungdomsverksamheten mår. Den

stöd du behöver i Djurgården

första undersökning genomfördes 2018 och vi nådde

Fotboll

totalt 458 barn och ungdomar vilket motsvarar cirka

JA: 333 (72,7 %)

25 % av våra spelare. Vi har fått mycket konstruktiv

NEJ: 125 (27,3 %)

feedback på såväl vår verksamhet som på vår
undersökning.

Följdfrågor:
• Vad skulle kunna vara annorlunda, ge exempel?
• Vilka är det största utvecklingsområdet inom

S ÄS O N G S U P P F Ö L J N I N G 2 0 1 8 - A N TA L SVA R : 4 5 8

Djurgården Fotboll tycker du och vad skulle du
rekommendera oss att göra annorlunda runt det?

Pojklag: 313 (68,3 %)
Flicklag: 49 (10,7 %)

Vi fick in en stor mängd fritextssvar vilket vi kommer

Flicklag akademi: 46 (10 %)

ha stor nytta av i vårt förbättringsarbete framöver där

Pojklag akademi: 59 (12,9 %)

Djurgårdsmodellen kommer få en viktig roll.

6-9 år: 175 (38,2 %)
10-13 år: 150 (32,8 %)
14-17 år: 129 (28,2 %)
18-19 år: 7 (1,5 %)
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DJURGÅRDSMODELLEN - RISK
OCH INCIDENTBEREDSKAP
Djurgårdens Fotbolls kansli för ungdomsfotboll
behöver vara väl utrustade personellt och
strukturellt för att kunna stötta, utveckla och
motivera föreningens alla ledare och spelare. Vi vill
att våra ledare ska få förutsättningar att fokusera på
att vara ledare för fotbollsverksamhet.
Genom vår nya ledarskapsmodell, vars
implementering påbörjas andra halvan av 2019,
vill vi ge våra ledare de verktyg de behöver för
att kunna göra ett bra arbete på fotbollsplanen.
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Men, och det är viktigt, det finns tyvärr i en så stor
verksamhet som vår ungdomsfotboll faktiskt är
störningsmoment, incidenter och beteenden som
om det vill sig illa exkluderar barn, alienerar föräldrar
och skapar en dålig arbetsmiljö för våra ledare och
personal.
Under hela 2018, parallellt med vår
trygghetsundersökning, drev Djurgården Fotboll
därför med start i vår egen ungdomsfotboll,
med stöd ifrån vår huvudpartner Stadium, ett
implementeringsarbete av den värdegrund som alla
föreningar inom Djurgårdens IF antagit. Utifrån det
arbetet skapades det vi kallar ”Djurgårdsmodellen”.
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Arbetet organiserades i en arbetsgrupp bestående

Riskhanteringssystemet kommer att säkerställa en

av representanter från Djurgården Fotboll Ungdom

bättre arbetsmiljö för medlemmar i organisationen

samt hållbarhetsfrågor och har utifrån värdegrunden

genom att onödiga störningsmoment hanteras

systematiskt kartlagt och definierat risker vilka finns

preventivt alternativt omgående och kraftfullt

i verksamheten

reaktivt.

Ola Danhard verksamhetschef på Djurgården Fotboll
Ungdom berättar:
– För oss har det varit en nyckelfråga att få
ordning och reda på de här bitarna. Vi ska
fokusera på fotbollen och ge våra medlemmar
de bästa förutsättningarna för att utvecklas som
fotbollsspelare men för att göra det behöver vi
säkerställa att vi har en schysst miljö fri från rasism,
homofobi, mobbning och andra beteenden som inte
hör hemma i Djurgården eller någon annanstans för
den delen.

”DET HANDLAR OM ATT BRYTA NER VÄRDEGRUNDEN
I BETEENDEN VILKA SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR

DET HANDLAR OM BETEENDEN

FÖR ATT VÅRA SPELARE SKA KÄNNA ATT DE KAN

Efter en full inventering av risker samlades

FOKUSERA PÅ FOTBOLLEN OCH INTE EN MASSA

information kring de specifika riskerna in. Dels

STÖRNINGSMOMENT. ATT ANSTÄLLDA OCH LEDARE

material som syftar till stötta det förebyggande

SOM AMBASSADÖRER FÖR DJURGÅRDEN TAR ETT

arbetet och dels rekommendationer för hur reaktiva

TYDLIGT LEDARSKAP I GRUPPEN OCH VISAR HUR EN

insatser kan utformas. Det innebar både en intern

SPELARE, LEDARE ELLER ANHÖRIG I DJURGÅRDEN

inventering av vilket material som redan finns i
verksamheterna och en extern inventering från
aktörer vilka arbetar enbart med enskilda risker t.ex.
mobbning, matchfixning och spelmissbruk m.m.
Utifrån det omfattande materialet och lagtexter

BETER SIG PÅ OCH UTANFÖR PLANEN"

Staffan Holmberg, Beteendevetare
Projektledning och hållbarhetsfrågor

utformades ett riskhanteringssystem där preventiva
och reaktiva insatser definierades för att snabbt
kunna upptäcka risker och förbygga dem. Nu finns
en större kapacitet att kunna agera kraftfullt för att
skydda den enskilde liksom föreningen.
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SY F T E T M E D D J U R GÅ R D S M O D E L L E N
”Att utifrån föreningens värdegrund, existerande
kompetens, egna bestämmelser och rådande
lagstiftning skapa ett ledningssystem vilket hanterar

• Implementera utbildningspaketet i
ungdomssektionens årsplanering
• Genomföra utbildningsinsatser för ledare, spelare
och anhöriga

kontinuerlig utbildning och uppföljning av risker

• Genomföra utbildningsinsatser för kanslipersonal

inom Djurgården Fotboll samt fördelar ansvar och

• Skapa rutiner för uppföljning av handbokens

åtgärder vid händelser”.

efterlevnad
• Skapa rutiner för utvärdering och uppföljning av

M Å L S ÄT T N I N G

ledningssystemet

Att genom ett strukturerat arbetssätt med tydliga
policys, handlingsplaner, utbildningar och rutiner

= Genomfört

säkerställa att vi gör vårt bästa för att följa vår

= Under genomförande

värdegrund och rådande lagstiftning inom
Djurgården Fotboll.

D E T H Ä R B E S TÅ R D J U R G Å R D S M O D E L L E N
AV:

• Skapa handlingsplaner för riskhantering i form av
en handbok och åtgärdsrutiner
• Skapa handlingsplaner för hur organisationen ska
utbildas i de här frågorna
• Skapa handlingsplaner för hur arbetet ska
implementeras och följas upp i organisationen

• Ledarutbildning
• Riskutbildning för spelare och anhöriga
• Utbildning otillåten påverkan och fotbollsjuridik
• Ledarledda anhörigträffar
• Träning/match besök
• Utvärderingsfrågor efter säsongen
• Frågeformulär nya spelare/ledare akademi

F R A M GÅ N G S K R I T E R I E R

• Trygghetsgruppen Djurgården Fotboll

• Definiera risker

• Händelseanmälan Djurgården Fotboll

• Inventera organisationen kring existerande

• Rutin gällande skydd mot otillåten påverkan

dokumentation och rutiner
• Utveckla rutiner för åtgärder vid inträffad risk
• Utveckla proaktiva insatser för undvikande av risk i
rutindokument
• Utveckla en kortare handbok med regler för ledare,
spelare och anhöriga
• Utveckla ett utbildningspaket för ledare, spelare
och anhöriga
• Utveckla en stödfunktion för hanterande av
oönskade händelser
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• Rutin hanterande av alkohol/droger/doping/tobak
• Rutin hanterande av mobbningsärenden/
kränkande särbehandling
• Rutin gällande olyckor och skador
• Rutin gällande våld- mot/mellan spelare, ledare,
anhöriga, åskådare

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

E X E M P E L PÅ B I L AGA I

DJURGÅRDSMODELLEN I HELA

D J U R GÅ R D S M O D E L L E N :

O R G A N I S AT I O N E N

• Bilaga 12 Rutin hanterande av mobbningsärenden/

För oss var det en självklarhet att Djurgårdsmodellen

kränkande särbehandling
• Definitioner mobbning och kränkande
särbehandling
• Redogörelse för olika typer av mobbning: Fysisk,
verbal, psykisk, nätmobbning, övrigt

först och främst skulle tas i bruk i vår egen
ungdomsverksamhet med närmare 2000 aktiva
pojkar och flickor. Deras trygghet och miljö är av
högsta prioritet. Med det sagt så finns det en hel del
i Djurgårdsmodellen som har bäring även på andra

• Definition Homofobi

delar av organisationen och som kan komplettera

• Definition Sexuella trakasserier

existerande policys och handlingsplaner. Det här är

• Definitioner Rasism/hets mot folkgrupp

ett implementeringsarbete som kommer att pågå

• Redogörelse för preventiva insatser

kontinuerligt framöver.

• Redogörelse för reaktiva insatser
• Lagledare/tränar-instruktion

Djurgårdsmodellen finns tillgänglig för alla att ta del

• Ansvarig tjänsteman i Djurgården Fotboll tar över

av på Djurgården Fotbolls digitala plattformar.

ärendet
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M AT C H E R O C H U P P F Ö R A N D E PÅ S I D L I N J E N
Under säsong så spelar Djurgårdens lag hundratals
matcher i S:t Erikscupen varje helg. De blårandiga
spelarna syns över hela Stockholm och med
Djurgårdsskölden på bröstet har de mångas ögon på
sig. Spelarna och ledarna förväntas bete sig på ett
för vår förening värdigt sätt och lika viktigt är det att
spelarnas vårdnadshavare gör det.
Vårdnadshavares uppgift under match är att
alltid stötta laget i med- och motgång, och aldrig
kritisera motståndare, ledare eller funktionärer. Är
man missnöjd med något från det egna eller andra
lagets ledare, spelare, publik eller funktionärer så
är ordningen sådan att man tar det med ansvarig
djurgårdsledare eller personal efter matchen, i lugn
och saklig ton.
Vårdnadshavaren behöver vara en positiv resurs
i verksamheten och för sitt barn. De påverkar sin
spelare genom sitt synsätt på idrott, inlärning,
föräldraskap, ledarskap, sätt att umgås med
mera. Genom familjens sätt att stödja barnet så
kommer det att påverka värderingar, mål och
framtida prestationer. I Djurgården Fotboll tror vi
på att föräldrar är en god kraft som kompletterar
föreningens arbete med barnen/spelarna.
R E G I S T E R U T D R AG
För att öka tryggheten för våra barn, ungdomar,
föräldrar och ledare begär vi registerutdrag på
samtliga tränare, lagledare och kanslipersonal.
Utdraget är ett specialutdrag och heter
”Registerutdrag för arbete med barn i annan
verksamhet än skola och barnomsorg”.

DEN BLÅRANDIGA
FOTBOLLSRESAN
Från det år som ett barn fyller sex kan det
anmälas till knatteskolan. Ledare i knatteskolan är
föräldrar som utbildas och vägleds via ansvarig för
6-9-årsverksamheten. När knatteskolan är avslutad
som sjuåring är det dags för indelning i lag med
fortsatt föräldraledd verksamhet.
Inför det år spelarna fyller tio är det dags, för de
som vill, att starta akademiverksamhet. Den främsta
skillnaden är att akademiverksamheten har tränare
som inte är föräldrar. För de som inte sökt eller
inte kunnat erbjudas plats i Akademin fortsätter
verksamheten i något av våra 135 breddlag i den
traditionella flick- och pojkverksamheten. Det
är en föräldrarledd verksamhet liksom tidigare.
Målsättningen är alltid att erbjuda alla som vill delta
i Djurgården Ungdoms verksamhet till och med det
år man fyller 19 år. Begränsande faktorer är främst
tillgång på ledare och planer.
Medlemmar i Djurgården Ungdom
6-19 år 2018
Totalt spelare: 1751
Pojkar 1440
Flickor 311
Totalt ledare: 465
Män: 363
Kvinnor: 102
Knatteskolan
Totalt 2018: 405
340 pojkar/65 flickor

74

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

Fotbollsskolan 2018

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för vår

Totalt 418 deltagare

verksamhet fortgår. Ungdomsverksamheten utgår

(varav 52 flickor = 12%)

ifrån Hjorthagens Idrottsplats där vi är mycket
nöjda med idrottsfacilitetern. Johan Björkmans

Akademicamper 2018

hall möjliggör för användning vintertid. För att

Totalt 429 deltagare

kunna möta efterfrågan från alla barn som vill spela
fotboll i vår förening måste antalet fotbollsplaner

Totalt antal lag cuper/turneringar 2018

i vårt upptagningsområde öka. Enligt statistik

383 lag

som Stockholms Fotbollsförbund har tagit fram
för området Stockholm Stad (utom Lidingö) så är

Totalt antal lag cuper/turneringar 2017

behovet 6,1 ytterligare fotbollsplaner.

266 lag
Som vi ser det är den bästa, och kanske enda,
Johan Björkmans Pokal

möjligheten att anlägga ett antal planer på Gärdets

Totalt 43 lag

sportfält, en plats där man inte kommer att bygga
bostäder. Det skulle inte bara göra skillnad för

Stockholmsmästerskapen 2018

Djurgården Fotboll utan för hela innerstadens

Totalt 254 lag

föreningar och vi driver frågan tillsammans med
Stockholms Fotbollförbund (StFF).

Engelbrektscupen 2018
Totalt 33 lag
DIF-cup 2018
Totalt 53 lag

FACILITETER
Under sommarhalvåret bedriver Djurgården
Fotboll Ungdom till största delen sin verksamhet
på Hjorthagens IP och Östermalms IP men även

6 NYA
FOTBOLLSPLANER
SKULLE BEHÖVAS
FÖR OMRÅDET
STOCKHOLM STAD

på bland annat Ekhagen, Gärdesskolan, Manilla,
Abbisplan, Östra Real och Gärdet. Vintertid är det
främst verksamhet i JB-hallen på Hjorthagens IP men
också i olika skolhallar och snöfria fotbollsplaner.
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UTVECKLING AV
SPELARE OCH LEDARE
AKADEMIN
Djurgården Fotboll är en elitförening med
omfattande breddfotboll där en del av verksamheten,
Akademin, fokuserar på att utbilda framtida
elitfotbollsspelare. Akademin är en typ av utbildning
och sätt att delta i ungdomsfotboll i Djurgården. I
Djurgården har vi akademiverksamhet för pojkar från
10 års ålder, och för flickor är ambitionen att starta
upp akademiverksamhet från 10 års ålder år 2021 (i
dagsläget från 13 års ålder).
P O J K A K A D E M I N F O R T S ÄT T E R AT T
U T V E C K L AS
Akademiverksamheten för pojkar fick 2018 för
tredje raka året fem stjärnor i SEF:s certifiering.
Certifiering värderar innehållet i akademin utifrån
ett antal parametrar som utbildningsnivå på tränare,
utbildningsplan, faciliteter och förmåga att utbilda
fotbollsspelare till svensk elitfotboll.
Det är helt frivilligt att söka till Djurgården Fotbolls
akademi och det är viktigt att föräldrar är införstådda
med vad själva uttagningen innebär. Det är inte alla
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spelare som vill vara i akademin och då behöver man
inte heller vara det. Det svåra är inte att bedöma
vilken spelare som kommit längst i utvecklingen
här och nu utan att hjälpa en spelare att fortsätta
utvecklas i den miljö som är bäst för den unika
spelaren. Djurgården Fotbolls inställning är att vi
har ett ansvar att utbilda fotbollsspelare oavsett
nivå och lagtillhörighet! Akademin erbjuder inga
garantier om att i framtiden bli elitfotbollsspelare,
utan koncentrerar sig på att stegvis utbilda
spelare i fotboll, precis som all övrig typ av
ungdomsverksamhet i Djurgården.
Djurgården Fotboll vill ha den bästa utbildningen
i alla åldrar. Vi mäter mycket annat än resultat
men det finns en förväntan på Djurgården
Fotbolls varumärke, som en del av Sveriges mest
framgångsrikaste idrottsförening, att vi ska vara
med och tävla. Lika viktigt är det för vårt varumärke
att vi har en professionell och sund verksamhet
där de verksamma mår bra och känner att de
utvecklas på ett positivt sätt. Att vara med och tävla
och att ha en sund verksamhet är för oss inte ett
motsatsförhållande.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

Djurgården Fotbolls pojkakademi omsätter cirka

Eftersom det är förenat med betydande kostnader

10 miljoner kronor. Totalt är 25 akademitränare

att bedriva en akademiverksamhet behöver vi ta

kontrakterade fördelade på 13 lag. Akademitränarna

ut en avgift som är större än den avgift som gäller

är avlönade på olika nivåer och ett flertal har så

för övriga ungdomsverksamheten. Vi har dock

kallade kombinationstjänster, till exempel med

satt ett tak för vad det får kosta och det är 15 000

skola. I Djurgårdens pojkakademi så finns en

kronor. Det finns tillfällen där familjer kan ha svårt

rekryteringsansvarig och därtill 10 scouter. De

att möta kostnaden för deltagande i akademin

arbetar med spelare ifrån 15 års ålder. Vi har ett

och då försöker alltid Djurgården vara flexibla och

uttalat fokus på Stockholm. Det är ett mycket

hitta lösningar för att kunna hjälpa till med den

stort socialt ansvar att plocka in spelare utifrån

ekonomiska delen.

med allt vad det innebär socialt och vi är därför
återhållsamma med att göra så.
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NY FLICKAKADEMI SEDAN 2018

S KO L S A M A R B E T E N

2018 var det första året med Akademiverksamhet

Djurgården Fotbolls Akademi har goda samarbeten

på flicksidan. Vi startade med lag från 13 år och

med skolor för att säkerställa att spelarna får hjälp

äldre för att på sikt få likformighet med pojksidan

med att kombinera skolarbete med fotbollsspelande.

som startar från 10 år. Anledningen till detta var att

Akademins skolsamarbeten strävar mot hög kvalité

det är svårt att starta flera åldersklasser samtidigt.

i innehåll, organisation och relation. Tillsammans

Resultatet blev bra organisatoriskt men kvaliteten

med Engelbrektskolan (fotbollsprofil årskurs 4-9),

på lag och spelare behöver förbättras. Inför 2019

Stockholms Idrottsgymnasium (SIG gymnasium,

har vi utökat med Akademi från 12 års ålder och

flickor) och Sjölins (gymnasium, pojkar) satsar vi på

räknar med fullt utbyggd verksamhet 2021. Parallellt

officiella kontaktytor. Vi har bland annat våra tränare

med akademiverksamheten kommer givetvis den

anställda på skolorna, god kommunikation med

traditionella flickverksamheten att fortsätta som

skolledningarna och regelbundna utvärderingar av

tidigare.

verksamheten.
F O K U S O M R Å D E N F R A M ÅT
Djurgården Fotbolls Akademi är en femstjärnig
akademi vilket är en fin kvalitetsstämpel men
vi vill alltid bli bättre. Föreningen har efter ett
gediget genomlysningsarbete identifierat ett antal
prioriterade fokusområden, utöver de delar som
redan presenterats för hela ungdomsverksamheten,
som Djurgården Fotboll Akademi särskilt behöver
arbeta med framöver:
• Fortsätta stärka samverkan mellan
representationslagens sportchef, tränare och
akademiansvariga för att åstadkomma samsyn i
struktur, utbildning och rotation
• Kopplat till representationslagen är det viktigt att
det finns en förutsägbarhet i flödet av tillgängliga
spelare för representationslagen att ta in i
verksamheten. Det skapar en trygghet och tillit
till akademiverksamhetens förmåga att producera
duktiga fotbollsspelare. Det utvecklingsarbetet
behöver fortsätta
• Fortsatt implementering och uppföljning av
incident- och riskhantering via Djurgårdsmodellen
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• Ett omfattande observationsprogram av akademi
(och breddlagens) träningar har resulterat i
behovet av att ta fram ett nytt ledarskapsprogram.
Det har i sin tur omsatts i en ny ledarskapsmodell.
Modellen utgår ifrån beteendebaserad forskning
och ger ledarna mycket tydliga praktiska verktyg
för hur de ska agera i sin ledarroll. Detta ska
sjösättas under andra halvan av 2019
• Den nya ledarskapsmodellen får också naturliga
följdkonsekvenser för vår spelarutbildningsplan
som ska uppdateras och därefter implementeras i
verksamheten. Även detta med start andra halvan
av 2019
• Fortsätta utveckla intäktsbringande aktiviteter.
Utöver att utbilda duktiga fotbollsspelare ska vi
fortsätta att utveckla vår egen kompetens som vi
sedan kan omsätta i utbildningsinsatser i fotboll,
såsom till exempel våra akademi-camper

NY LEDARSKAPSMODELL FÖR
HELA VÅR UNGDOMSFOTBOLL
Om Djurgårdsmodellen hade fokus på det
som sker vid sidan av fotbollen så har den nya
ledarskapsmodellen fokus på fotbollsplanen.
Ledarskapsmodellen utgår ifrån beteendebaserad
forskning och ska implementeras i hela
ungdomsfotbollen.
Om vår verksamhet inte uppfattas som inkluderande
så är den inte heller tillgänglig. Vi arbetar därför hårt
för att i verksamheten säkerställa att alla miljöer
där Djurgården verkar (oavsett det är miljön på
läktaren, planen eller i omklädningsrummet) ska
vara trivsam, inkluderande och glädjefylld för alla.
Vi vill genom att aktivt arbeta för att uppmuntra och
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stärka alla de önskvärda och positiva värden som

etablerad skapas förutsättningar för prestation. För

finns i Djurgården sakta men säkert tränga undan de

att hjälpa våra ledare har vi tagit fram sex konkreta

destruktiva och icke önskvärda.

beteenden kopplat till samling/genomgång, träning
och avslutning/reflektion som vi alltid vill att en

R E L AT I O N - P R E S TAT I O N - R E S U LTAT

djurgårdsledare ska göra.

För att vi ska nå en plats där vi ser barn växa både
som fotbollsspelare och människor har vi i vår nya

3. Djurgårdsorganisatör

ledarskapsmodell samlat hur vi ser på ledarskap.
Vi ser det som en kedja av Relation-Prestation-

En god organisation betyder förutsägbarhet för

Resultat. Utan relation får vi ingen prestation och

spelarna och att träningarna följer ett återkommande

utan prestation får vi inget resultat.

och bekant mönster med hög struktur. Djurgården
kommer att erbjuda färdiga träningar för samtliga

Vi menar att aktiva ledare på och vid sidan av

ledare med handfasta tips på hur man som ledare

planen ökar sannolikheten att barnen lär sig mer.

kan agera i situationer på och utanför planen. När

Ledarskapet i Djurgården Fotboll delas upp i fyra

man sedan vill utveckla träningarna ytterligare så

delar:

kan det göras i samråd med expertis ifrån Djurgården
Fotboll. Här finns också kort information om

1. Djurgårdsambassadör

ordningsstörningar och problem och hur man kan
agera praktiskt.

Som ledare i Djurgården Fotboll är man en
ambassadör för föreningen och alla Djurgårdare

4. Djurgårdsinstruktör

och uppträder i enlighet med föreningens riktlinjer.
Djurgårdsmodellen är ett utmärkt stöd för våra

Med en stark relation och god organisation kommer

ledare vad gäller de delar som inte har en koppling

våra ledare få ett mandat att leda gruppen och

till spelet fotboll men som är potentiellt stora

strukturen för att göra det på ett bra sätt. När

störningsmoment för en välmående verksamhet.

det är på plats så kan våra ledare fokusera på
själva prestationen, det vill säga utlärandet av

2. Djurgårdsledare

fotboll. Utifrån forskning och erfarenhet kan
tränarbeteenden delas upp i följande kategorier:

Ledarskap grundar sig i förtroende vilket i sin tur
vilar på starka och trygga relationer. Genom att

• Modellering

sprida glädje, sätta gränser och intressera sig

• Instruktion före övning

för barnet/ungdomen bortom fotbollsspelaren

• Instruktion efter övning

blir våra ledare viktiga vuxna i deras liv. Lärandet

• Feedback (under och efter övning)

av fotboll ska vara i fokus men för att det ska

• Peppning

kunna ske behöver vi skapa en miljö som är trygg,

• Beröm

välkomnande och trevlig. När en sådan relation är

• Frågor
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SY F T E T M E D L E DA R S K A P S M O D E L L E N Ä R :

satsningar för att åstadkomma just detta. Till det

•

Att skapa en sammanhållande ledarskapsfilosofi

kan vi lägga till ett tredje initiativ i form av en

i hela Djurgården Ungdom

övningsbank som fungerar som praktiskt stöd för

•

Höja lägstanivån på ledarskapet

träningsverksamheten.

•

Förankra vårt ledarskap i forskning och beprövad
erfarenhet

ÖVNINGSBANK

N ÄS TA S T E G :
•
•
•

•
•

Ledarskapsmodellen introduceras under andra

För att underlätta för samtliga ledare i Djurgården

halvan av 2019

Fotboll oavsett utbildningsnivå så har ett koncept

Budskapet Relation-Prestation-Resultat ersätter

med en övningsbank tagits fram. Övningsbanken

de tidigare budskapen

består av 18 konkreta träningsövningar i

Samtliga existerande dokument t.ex.

”anfallsspel”, ”försvarsspel”, ”omställning

riskhanteringen och policydokument ska gås

anfall” och ”omställning försvar” och har varit

igenom och uppdateras så att de stämmer med

mycket efterfrågad av ledare i såväl den ordinarie

ledarskapsmodellen

breddverksamheten som akademiverksamheten.

Samtliga befattningsbeskrivningar för arvoderad

Varje övning redogör för ”antal spelare”, vilka

personal ska uppdateras

”basfärdigheter” som behövs, ”effektiv längd” samt

Bilagor ska arbetas fram och diskuteras med

vilket ”skede” på planen övningen utbildar i.

sakkunniga
•

Introduktionsutbildning för nya ledare behöver

Vår erfarenhet visar att ju tidigare i åldrarna det finns

utvecklas

en fungerande struktur på och utanför planen desto
lättare blir det att arbeta med barn och ungdomarna

F Ö R E N I N G S L I V O C H L AG E T S O R GA N I S AT I O N

äldre upp i åldrarna. Den första övningsbanken berör

Föreningslivet i det svenska samhället är

barn i åldern 8-9 år. Övningsbanken kompletteras

mer eller mindre unikt, och bedrivs till stora

senare med övningar anpassade efter ålder,

delar av icke-vinstdrivna och ideella krafter.

utveckling och behov. Övningsbanken kommer

Djurgården ungdomsfotboll är inget undantag

finnas tillgänglig under andra halvan av 2019.

och merparten av våra 135 lag leds av föräldrar.
Detta föräldraengagemang är en nödvändighet för
att verksamheten ska kunna gå runt. Föräldrarna
måste få fokusera på att vara fotbollstränare och
det blir ungdomskansliets uppgift att stötta och
ge dem goda förutsättningar. Djurgårdsmodellen
och ledarskapsmodellen är två betydande
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3. UPPSÖKANDE IDROTT
• Hela Stockholms lag

INTRODUKTION
HELA STOCKHOLMS LAG
Vår uppsökande idrott samlar alla de
insatser vi företar oss för att stärka
Djurgårdens närvaro i vår stad Stockholm
och skapa fler positiva möten med
människorna som bor där. Med fotboll
som utgångspunkt skapar vi lekfull fysisk
aktivitet för de yngre och en inkluderande
gemenskap för de äldre.

sätt stärker vi vår närvaro i vår stad samtidigt som
vi tillsammans med våra partners inom stad och
näringsliv är med och löser ett stort socialt behov för
barn som rör på sig i alldeles för liten utsträckning.
I N S AT S E R F Ö R B A R N S F YS I S K A A K T I V I T E T
Barn och ungdomar rör sig allt mindre och en
minoritet når idag den rekommenderade mängden
av 60 minuter daglig fysisk aktivitet. Samtidigt finns

F E E D B AC K I F R Å N I N T R E S S E N T E R O C H

det omfattande forskning som visar den positiva

V I K T I GAS T E O M R Å D E N

effekt fysisk aktivitet har på både fysisk och psykisk

För våra intressenter är det viktigt att vi finns

hälsa i både det korta och långa perspektivet.

närvarande över hela Stockholm och använder

Fysisk aktivitet påverkar vår koncentrationsförmåga

vårt varumärkes attraktionskraft för att introducera

positivt, det ökar vår kreativitet, det minskar stress

fler för Djurgården och inkludera dem i fotbollens

och det ökar vårt allmänna välbefinnande. Med

gemenskap. Utifrån den externa feedback vi har fått

andra ord, att vara fysiskt aktiv är kanske en av de

tillsammans med vår egen interna analys har vi valt

starkaste förebyggande åtgärder vi idag känner till

att fokusera på att bygga upp en stark och uthållig

för att förbättra folkhälsan. Djurgårdens uppsökande

kapacitet för att på riktigt bli hela Stockholms lag

verksamhet medför ökade insatser för barn och

även i praktiken. Det gör vi genom vår uppsökande

ungas dagliga motionerande.

fotboll i, till att börja med, Stockholms skolor.
Ambitionen är att det sedan ska växa till andra

Utvärderingar visar att barn och ungdomar vill

platser runt om i Stockholm.

röra på sig mer än vad de gör idag samtidigt som
idrottsrörelsen kan upplevas som stelbent och

H E L A S T O C K H O L M S L AG

statisk. Barn, skolor, fritidshem och familjer behöver

Genom vår uppsökande fotboll aktiverar vi årligen

stöd och hjälp att hitta tid, kraft och resurser för att

tusentals barn över hela Stockholm. Pojkar och

skapa den mängd fysisk aktivitet som vi behöver.

flickor som annars kanske aldrig hade kommit i

Genom riktade insatser i skolan kan vi öka mängden

kontakt med varken fotboll eller Djurgården. På så

fysisk aktivet och därmed påverka den allmänna
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hälsan hos barn och ungdomar. Vi i Djurgården
Fotboll utformar våra aktiviteter utifrån expertis,
i samråd med skolor och inte minst barn och
ungdomar själva för att säkerställa att vi möter deras
upplevda behov.

MINI-CAMPER INTRODUCERAR
FOTBOLL TILL DE YNGSTA
Mini-Camper är vårt koncept för att introducera
fotbollen till de yngsta skolbarnen från F-klass till åk
3. Med rörelseglädje i fokus genomför vi övningar
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där varje barn får arbeta med en egen boll för att

spelets kvalitet är det viktigaste att barnen är aktiva

på sina egna villkor upptäcka hur roligt det är med

och att alla får vara med. Djurgården Fotboll har

fotboll. Fokus är på att varje barn kan skapa sig en

omfattande kompetens för att bedriva barn och

egen relation till fotbollen och upptäcka hur roligt

ungdomsidrott. Våra ledare har hög utbildning och

det är att vara fysiskt aktiv.

särskilt lämpade att aktivera barn och ungdomar i
idrottsaktiviteter.

Som organisatör är vi välorganiserade, inspirerande
och aktiva. Vi uppmuntrar genomförande och

Mini-Camperna genomförs generellt på plats på

berömmer ansträngningen. Med mindre fokus på

skolor eller i skolans absoluta närområde. Djurgården
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Fotboll står för allt material, ledare och det

ÖV E R 1 0 0 0 0 A K T I V E R A D E B A R N

pedagogiska innehållet under de 60 minuter som

När vi summerar 2018 och 2019 kommer vi att

varje camp pågår. Vi kan vanligtvis hålla tre Mini-

tillsammans med Djurgården Hockeys Mini-Camper

camp om dagen med 30-60 barn vid varje tillfälle,

ha nått närmare 14 000 barn i över sextio av

beroende på hur stor planen är. Vi aktiverar runt 200

Stockholms skolor. Det motsvarar ett fullsatt Globen.

nya barn per vecka och efter varje pass får varje

Därutöver kommer vi ha nått 28 000 föräldrar

barn ett diplom, en gymnastikpåse med vattenflaska

och vårdnadshavare samt hundratals lärare och

och värdebevis för att utan kostnad kunna gå med

fritidspedagoger. Det motsvarar ett fullsatt Tele2

familjen på valfri herr- eller damfotbollsmatch med

Arena. Föreningen har vid den här redovisningens

Djurgården Fotboll.

publicering ännu inte mottagit ett enda formellt
klagomål på Mini-Campernas verksamhet. En av
de vanligaste kommentarerna ifrån skolorna är att
väldigt många barn (särskilt flickor) som annars inte
är delaktiga i bollek är väldigt aktiva i vår verksamhet
och tycker att det är roligt. Vi blir ofta ombedda
att komma tillbaka till skolorna och vi håller därför
på att utveckla ett koncept för hur vi kan göra
verksamheten permanent på skolor som efterfrågar

”DJURGÅRDEN ÄR EN FÖRENING FÖR MÄN OCH

det.

KVINNOR OCH POJKAR OCH FLICKOR, OCH
VÅRA MINI-CAMPER GER STOCKHOLMS BARN EN
INTRODUKTION TILL FOTBOLLEN. VI KAN FOTBOLL,
DET ÄR VÅR HUVUDVERKSAMHET, OCH VÅRA MINICAMPER ÄR ETT PERFEKT INITIATIV DÄR VI SOM
FÖRENING KAN ANVÄNDA VÅR ATTRAKTIONSKRAFT,
VÅRA LEDARES FOTBOLLSKUNSKAP OCH VÅRA
PARTNERS VÄXANDE INTRESSE FÖR SOCIAL
HÅLLBARHET FÖR ATT HJÄLPA SKOLORNA ATT
FÅ BARN ATT RÖRA PÅ SIG. DET ÄR NÅGOT
ALLA INBLANDADE VINNER PÅ. DEN POSITIVA
ÅTERKOPPLINGEN FRÅN SAMTLIGA INBLANDADE
HAR VARIT HELT FANTASTISK”

Tack till Gålöstiftelsen för viktigt stöd till vårt
arbete för att skapa en tillgänglig idrott och sätta

Henrik Berggren, vd, Djurgården Fotboll

fler barn i rörelse i Stockholm.
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BOLLPLAN FÖR ALLA
Med våra erfarenheter av att bedriva Mini-Camper på
skolor över hela Stockholm har vi kommit i kontakt
med över 60 skolor och hundratals lärare och
fritidspedagoger. Det vi oftast får positiv feedback
kring är att det råder en väldigt positiv stämning och
att i princip alla barn, tjejer som killar, tycker att det
är kul och vill vara med på våra aktiviteter. Det vi har
fått till oss är att det annars är vanligt att:
• Bollplanerna är källor till konflikt
• Det finns en dominant grupp pojkar som styr
• Fair Play-reglerna sätts ur spel
• Det gör att en naturlig plats för rörelse istället
blir en konfliktyta och kräver en omfördelning av
resurser för att skapa rörelser på andra platser
Vi tänker därför använda fotbollen utifrån ett
normkritiskt förhållningssätt där vi i spelet arbetar
med förhållningsregler och respekt för att öka
tillgängligheten på bollplanerna, effektiviserar
resursutnyttjandet för både skola och idrottsförening
och integrerar de två stora samhällsaktörerna skola
och idrott med varandra. Vi gör detta genom att
spela en ny typ av fotboll där vi redan från början
sätter tydliga förhållningsregler som barnen får lära
sig från början.
Genom att Djurgården Fotboll kan återkomma
till skolor enligt ett fastställt program så
kan vi skapa en transfer av kunskap mellan
Djurgårdens ledare och fritidspersonalen. Vi
har en tydlig struktur på bollplanen som bygger
på tydliga regler, konsekvenser och påminnare.
Vår beteendebaserade ledarskapsmodell från
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ungdomsfotbollen kan med fördel implementeras
även på bollplaner runt om i Stockholm för att
skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö. Vi
kallar det en bollplan för alla och initiativet rullas
ut, parallellt med att våra Mini-Camper rullar i
oförminskad takt, under andra halvan av 2019.
Genom våra satsningar på uppsökande
idrottsaktiviteter runt om i vår stad skapar vi, med
Djurgården Fotboll som avsändare, en helt ny
positiv fotbollsupplevelse, som kompletterar vår
föreningsidrott och upplevelseidrott. Alla barn som
är med och spelar med oss erbjuds samtidigt att
få komma och titta på våra herr- och dammatcher
utan kostnad och om de vill är de varmt välkomna
att bli en del av Djurgårdsfamiljens inkluderande
gemenskap.

EN GEMENSKAP FÖR ALLA
Att få träffa sina förebilder och idoler, gå på en
fotbollsmatch eller bara få känna sig som en del av
en större gemenskap genom idrotten är för många
människor som lever i utsatta situationer ingen
självklarhet. Men vi vet av lång erfarenhet att det är
väl så uppskattat.
Djurgården, arbetar sedan många år tillbaka med
Astrid Lindgrens barnsjukhus, men har sedan
har sedan några år tillbaka även ett väl utvecklat
samarbete med Trygga Barnen och Stadsmissionens
äldrecenter. Vi använder vår kärnverksamhet för att
göra skillnad året om.

FRAMGÅNG OCH FRAMTID

Vårdat språk gäller på planen vid upprepade svordomar får spelaren ta time-out
Om bollen hamnar utanför planen tillfaller den
det andra laget som rullar in bollen till medspelare
Fair play gäller på planen vid upprepade filmningar får spelare ta time-out
Inga fasta positioner på planen,
vi roterar likt volleyboll
Inga straffar och inga frisparkar
utan vi kör med nedsläpp
Vid mål gör vi high five med lagkompisarna
Målvakten får bara rulla ut bollen
till spelare på egen planhalva
När matchen är slut tackar vi motståndare
och medspelare för en bra match
Alltid samma regler, reglerna upprätthålls
alltid av först domaren som kan ta hjälp av ledarna
Om en spelare bryter mot reglerna mer än
två gånger blir det gult kort, tre gånger
rött kort och spelaren får vila till nästa dag.
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Under 2018 fick bland annat ett antal barn ifrån

NÄRHETSPRINCIPEN OCH AKTIVITETSPRIN-

Trygga Barnen och Astrid Lindgrens barnsjukhus

C I P E N B E S TÄ M M E R

gå in med spelarna på våra matcher i något vi valt

Djurgården Fotbolls engagemang för välgörande

att kalla ”kaninens kompis”. I samband med den

ändamål drivs av två huvudsakliga principer,

aktiviteten får barnen en matchtröja som de får

närhetsprincipen och aktivitetsprincipen. Det

trycka sitt namn på, en rundvisning på arenan och

innebär att vi söker efter organisationer i närområdet

fika. Barnen får också gå gratis i vuxet sällskap på

som önskar aktivera sig med Djurgården. Vårt

våra herr- och dammatcher samt vid utvalda tillfällen

närområde är Stockholmsområdet och vi vill göra

träffa spelarna på vår träningsanläggning.

skillnad för människorna i vår stad. Vi vill även
säkerställa att människor som av olika skäl inte

Eftersom att vi vill att mötet med Djurgården ska

naturligt kan aktivera sig tillsammans med oss ges

vara en kul och ledig upplevelse, en paus i en inte

en möjlighet att göra detta.

helt enkel vardag, så har vi varit återhållsamma med
kommunikationen kring våra initiativ som rör barn

Idag samarbetar Djurgården Fotboll organiserat med

som lever i en utsatt miljö. Vårt engagemang för

följande organisationer:

Astrid Lindgrens barnsjukhus och Trygga Barnen
är långsiktigt och de ligger oss särskilt varmt om

Trygga Barnen, Stiftelsen Astrid Lindgrens

hjärtat. Under andra delen av 2019 kommer vi, som

barnsjukhus, Stockholms Stadsmissions äldrecenter

en del i vårt arbete för att skapa trygga miljöer i vår

och Vardaga Villa Basilika äldreboende.

föreningsidrott att koppla på samarbetet med Trygga
Barnen även på vår ungdomsfotboll.

För att samarbeten för välgörande ändamål ska vara
aktuellt behöver organisationer:

För att nå de äldre människorna, som av olika
anledningar, har det lite extra tufft att få vardagen

1.

Bedriva fysisk verksamhet i Stockholm.

att gå ihop så har vi valt att samarbeta med

2. Bedriva verksamhet riktat mot stockholmare

Stadsmissionens Äldrecenter. En höjdpunkt var

som lever i en utsatt social och/eller ekonomisk

när vi hämtade alla som ville med Djurgårdens

situation.

spelarbuss på äldrecentret och åkte tillsammans ut

3. Önska att aktivera sig tillsammans med

till Kaknäs för ett ordentligt mål mat och fika som

oss och inte enbart erhålla ekonomiskt

Djurgårdens kock lagat till. Vi anordnade också med

stöd. Organisationer som enbart bedriver

en tipspromenad och frågestund. Vi har också vid

opinionsbildning eller insamlingsverksamhet

utvalda tillfällen besökt äldrecentret med DIF-profiler

avviker ifrån dessa principer och är därför inte

och bjudit på tårta. Alla äldre som vill är välkomna att,

aktuella som samarbetsorganisationer*.

utan kostnad, besöka våra matcher. Dammatcherna
på Stadion har varit särskilt uppskattade.

*Djurgårdens IF Fotboll förbehåller sig rätten att ingå
samarbeten utanför den här strategin om det av olika
anledningar bedöms nödvändigt, men vill samtidigt
poängtera att vi är restriktiva med att avvika från
den.
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4. UPPLEVELSEIDROTT
• Utveckla supporterupplevelsen
• Matchdag
• Etablera topplag

INTRODUKTION
UPPLEVELSEIDROTT
Alla djurgårdare som ser våra matcher på plats är

-och matchdagsupplevelse och därtill fortsätta den

vår största tillgång. Gammal som ung, sittplats som

sportsliga satsningen för att etablera Djurgården

ståplats, säsongare som tillfällig besökare. Alla

som topplag varje år.

behövs och alla måste trivas. Om vi ska fortsätta
att utvecklas som förening behöver vi välfyllda

E N B ÄT T R E S U P P O R T E R -

läktare. Förutom den stämning som skapas så är

O C H M AT C H D AG S U P P L E V E L S E

biljettförsäljningen till våra hemmamatcher en av

Djurgården betyder väldigt mycket för många

föreningens absolut viktigaste inkomstkällor. Den

människor och tillhörigheten till ett lag, ett

symbios som ofta uppstår mellan Djurgårdspubliken

supporterskap att dela med andra, skänker

och spelarna på planen är i det närmaste

mycket glädje till människor ifrån alla delar av

unik i Sverige och det är endast via en positiv

samhället. Vi arbetar därför hårt för att skapa en

växelsamverkan mellan vår publik och vår sport som

ännu bättre djurgårdsupplevelse i alltifrån vårt

kan vi uppnå långsiktig framgång.

matchdagserbjudande, service däremellan och
närheten till föreningen genom öppenhet och

FEEDBACK IFRÅN
INTRESSENTER OCH
VIKTIGASTE OMRÅDEN

intresseväckande kommunikation.
E TA B L E R A T O P P L AG
Våra representationslag, herrar och damer, är
föreningens draglok och ansikte utåt. Det är i

För våra intressenter är det viktigt att vi utvecklar

hög utsträckning de som kan mobilisera och

supporterupplevelsen och gör allt vi kan för att

engagera tiotusentals Djurgårdssupportrar. Viljan

locka ännu fler besökare till våra hemmamatcher.

att vinna titlar och fira segrar tillsammans med

Det är också viktigt att våra representationslag

andra Djurgårdare skapar ett helt nödvändigt driv

kontinuerligt är med och konkurrerar om

i föreningen och är för många anledningen till att

topplaceringar i sina respektive serier. Utifrån den

man engagerar sig i fotboll. Därtill ger sportslig

externa feedback vi har fått tillsammans med vår

framgång helt andra möjligheter för föreningen att

egen interna analys har vi därför valt att fokusera

satsa även på andra områden. Framgång föder i den

på att förstärka vårt arbete för en bättre supporter

bemärkelsen framgång.
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EN BÄTTRE SUPPORTERUPPLEVELSE
Det finns många parallella spår att arbeta med för

om. Ett konkret exempel är de supportrar som

att förstärka den övergripande upplevelsen för

på olika sätt driver ett eget arbete för att skapa

Djurgårdens supportrar. Det som ligger nära till

nya djurgårdssupportrar, unga som gamla. De ska

hands är att adressera matchdagsupplevelsen men

känna att de har uppbackning ifrån föreningen.

lika viktigt är arbetet som sker mellan matcherna.

Vi värdesätter väldigt högt att vara en öppen

Det handlar till exempel om hur vi arbetar med att

och tillgänglig förening. Föreningens ledning

skapa en stark djurgårdsidentitet och ett attraktivt

och tjänstemän är för det mesta tillgängliga för

erbjudande till supportrar för hur man kan aktivera

samtal och supportrar är välkomna att besöka våra

sig och vara en ambassadör för föreningen året

representationslags träningar.
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SERVICE TILL VÅRA
SUPPORTRAR

EN BUTIK FÖR ALLA
DJURGÅRDARE

Vi tror mycket på den roll som våra SLO:er har. En

Djurgårdsbutiken är fysiskt lokaliserad i

SLO fungerar som en typ av en supporterombudsman

Globens shoppingcenter men har också mobila

vars roll sträcker sig långt bortom matchdagen

försäljningsenheter på matchdagar och andra

och kan fungera som inspiration för hur vi

relevanta Djurgårdsevent. Djurgården Fotboll och

ytterligare kan ta steg för att förbättra vår service

Djurgården Hockey är överens om att butiken

till våra supportrar. I år har vi därtill som första

förutom att hjälpa till att sprida Djurgårdsfärgerna

fotbollsförening, anställt en DAO (Disability Access

över hela Stockholm ska generera sund

Officer) som ska arbeta tillsammans med människor

avkastning som senare ska kunna återinvesteras

med funktionsnedsättningar för att skapa en ännu

i verksamheten. Samtidigt som butiken självklart

bättre upplevelse för dem.

ska ha ett stort fokus på sälj så har det varit viktigt
att butiken ska vara en trevlig plats att vara på. Här

Vi är mitt uppe i ett utvecklingsarbete där vi håller

kan man läsa om föreningens historia, inhandla

på att sätta en tydligare djurgårdsprofil på våra

medlemskap och biljetter samt träffa kända

hemmamatcher. Det har vi gjort genom bland annat

djurgårdsprofiler. Under andra halvan av 2019

olika kampanjer inför och under matcher och genom

kommer en ny e-handelsplattform att lanseras

utsmyckningar av arenan. Det ska kännas att det

vilket vi tror och hoppas kommer att möjliggöra en

är matchdag och att Djurgården spelar, både i vårt

betydande försäljningstillväxt på webben.

arenaområde och i våra kommunikationskanaler. Vi

Försäljningen under verksamhetsåret 2018 har

ska ha fler genomtänkta aktiviteter för såväl barn

varit något bättre än budget och omsättningen

som vuxna som lockar folk till våra matcher.

landade på 18,1 mkr. På kostnadssidan var det ett
något tuffare år. Resultatet för verksamhetsår 2018

Vi har förstärkt vår kapacitet på marknadssidan

indikerar ett nollresultat.

för att vi ska nå ut bättre genom intresseväckande
kommunikation och aktiviteter. Vi har för
tydlighetens skull gjort en tydligare uppdelning
inom vår egen organisation med vilka som arbetar

SATSNING PÅ
DIGITALA KANALER

med frågor kopplade till att skapa trygga och
säkra evenemang med tillhörande logistik kopplat

Att en representativ webbnärvaro är viktig för

till personal och biljetter etc. och de som har till

en nutida fotbollsförening behöver knappast

uppdrag att skapa engagemang, fler besökare och

påpekas. Det är ingen hemlighet för någon som följt

en roligare upplevelse för alla Djurgårdare.

Djurgården Fotboll de senaste åren att de digitala

Nedan presenterar vi ytterligare några av de initiativ

plattformarna inte har fungerat tillfredställande.

vi tagit för att lyfta Djurgårdsupplevelsen.

Detta lyfts också fram som ett förbättringsområde av
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våra intressenter. Webbplatsen har varit otillräcklig
för våra behov och inte levt upp till den nivå av
användarvänlighet och grafisk utformning som krävs.
I årsskiftet 2018/2019 hade vi dock efter många om
och men äntligen glädjen att lansera nya dif.se. En
sida som har tagits emot överlag väldigt positivt av

127 000 följare på Facebook
44 700 följare på Twitter
61 800 följare på Instagram

våra supportrar.
Ambitionen med den nya hemsidan har varit
att möjliggöra ett modernare och effektivare

Djurgården Fotboll har lyssnat på sina

redaktionellt arbete för personalen samtidigt som

intressenter och förstärkt teamet som arbetar

större tydlighet och en bättre användarupplevelse

med kommunikation ordentligt, där erfarenhet

varit den yttersta målsättningen. Som exempel

och kompetens av att arbeta med sociala medier,

har den nya strukturen möjliggjort att alla

rörlig media och grafik har värdesatts särskilt

verksamhetens delar kunnat tydliggöras i högre

högt. En ny marknadsansvarig med samlat

utsträckning. Det gäller herr/dam såklart men

ansvar för föreningens marknad, media och

även annan viktig information som rör föreningens

kommunikationsarbete rekryterades. En ny PR- och

andra verksamheter bortom de för stunden aktuella

kommunikationsansvarig har tillträtt tillsammans

sportsliga nyheterna.

med ytterligare en resurs inom kommunikation.
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MEDLEMSERBJUDANDEN

VÅRA SUPPORTRAR

Medlemsantalet i Djurgården Fotboll uppgick 2018

Våra supportrar är fantastiska. De står alltid bakom

till 12 537 varav 1576 var ständiga medlemmar.

föreningen och bidrar genom sitt outtröttliga

Djurgården Fotboll har en uttalad ambition att öka

stöd till att Djurgården är en förening som vi är så

antalet medlemmar samt förstärka medlemskapets

oerhört stolta över. Många supportrar definierar

innehåll. Det finns en känslomässig aspekt, vi vill

sig helt enkelt bara som Djurgårdare och går mer

såklart att så många som möjligt av Djurgårdarna

eller mindre regelbundet på våra matcher utan att

ska vilja vara en del av föreningen som medlem.

tillhöra någon supporterförening av något slag.

Det finns också en föreningsdemokratisk aspekt.

Andra supportrar engagerar sig, utöver att gå på våra

Djurgården Fotboll utgörs av sina medlemmar och

matcher, på olika nivåer i olika supporterföreningar

det är ytterst medlemmarna som bestämmer vart

eller initiativ kring vår förening. Några, men inte alla,

föreningen ska ta vägen i framtiden.

presenteras i korthet härnäst:

Under 2018 genomfördes därför en omfattande
medlemsundersökning som ett led i att undersöka
medlemmarnas inställning till medlemskapet. Hela
undersökningen finns tillgänglig för medlemmar
att tillgå på MittDIF på www.dif.se/MittDIF men vi
sammanfattar resultaten nedan. 81% uppger att
”Stötta DIF” är det enskilt starkaste skälet att vara
medlem i Djurgården Fotboll. 59% uppger att ”Det
känns viktigt för mig att vara medlem i Djurgården
Fotboll”. 23% uppger att de är medlemmar för att
”säkerställa föreningsdemokratin”.
Medlemskapets innehåll är ett område som vi
vet har en förbättringspotential. Det pågår ett
utvecklingsarbete. Alltifrån de delar som berör
föreningen och medlemmarnas relation (hur vi
möter och kommunicerar med varandra) samt den
kommersiella relationen (vilka mervärden som vi
som förening kan erbjuda våra medlemmar).
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S U P P O R T E R F Ö R E N I N G E N JÄ R N K A M I N E R N A

att bidra till en positiv utveckling av Djurgården

Järnkaminerna är den största fristående

Fotboll. DNA adderar värde till Djurgården

supporterorganisationen kopplad till Djurgården

genom att vara en köpare av tjänster (primärt

Fotboll med cirka 5000 medlemmar. Järnkaminerna

premiumbiljetter) samt erbjuda föreningen

är helt fristående men har ett gott samarbete

kompetensstöd i olika utvecklingsprojekt. Vid

med Djurgården Fotboll. Järnkaminerna beskriver

sidan om att erbjuda sina medlemmar VIP-

sig själva som den aktiva ståplatspublikens röst i

upplevelser i samband med matcher, arrangerar

organiserad form. Inom Järnkaminernas verksamhet

DNA årligen lunchsammankomster och en

ryms mycket, såsom arrangerande av bortaresor

inspirationsresa utomlands. På dessa evenemang

samt förhandlingar om biljettantal och priser.

närvarar medlemmar i DNA samt representanter för

Järnkaminerna driver sin egen hemsida och därtill

föreningen och andra speciellt inbjudna gäster.

en egen webbshop med souvenirer som man också
säljer på matchdagar. Järnkaminerna ger även stöd

S U P P O R T E R I N I T I AT I V E T

och försöker underlätta för landsortssupportrar och

D J U R G Å R D S FA M I L J E N

ge de olika landsortsgrupperingarna stöd i deras

Djurgårdsfamiljen är en ideell

arbete.

supportermarknadsföringsgrupp med kompetens
inom PR och marknadsföring, it, juridik, journalistik

Verksamhet för läktararrangemang (Tifo) sköts

och foto. Ett av Djurgårdsfamiljens största och

av Sofialäktaren Tifo som är fristående från

mest uppmärksammade projekt är de olika

Järnkaminerna även om det finns ett mycket

Djurgårdsfamiljen-grupperna på Facebook som

ingående samarbete. Järnkaminerna bistår årligen

uppmuntrar gräsrotsengagemang på lokal nivå bland

Sofia Tifo med stora ekonomiska bidrag.

djurgårdare i Stockholm. Projektet har lett till att över
40 olika Djurgårdsfamiljen-grupper med sammanlagt

Mer information om Järnkaminerna finns att ta del av

över 5000 medlemmar startats på Facebook. Tanken

på hemsidan www.jarnkaminerna.se

är att skapa en mötesplats för djurgårdare lokalt
och på så sätt öka engagemanget för Djurgården på

S U P P O R T E R O R GA N I S AT I O N E N D N A

gräsrotsnivå. Mer information finns att ta del av på

DNA är en, i relation till Djurgården Fotboll,

hemsidan www.djurgardsfamiljen.se

fristående ”värdeskapande supporterorganisation
och alternativ supporterröst” som vill bidra till en

SUPPORTERFÖRENINGEN DJURGÅRDENS

ökad efterlevnad av föreningens gemensamma

SUPPORTERS CLUB

värdegrund vilket man argumenterar för ”kommer

Djurgårdens Supporters Club bildades 1947 och

att stärka föreningens möjligheter att utvecklas

är därmed Sveriges äldsta supporterförening.

positivt sportsligt, socialt och kommersiellt”.

Supporterföreningen har en uttalad ambition av

DNA erbjuder sina medlemmar högkvalitativa

alltid stödja Djurgården oavsett idrott. Verksamheten

evenemang i kombination med en uttalad ambition

går idag ut på att med ekonomiska medel i form av
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bidrag och stipendier stödja talanger och ledare
inom hela Djurgårdens IF. Mer information finns att ta
del av på hemsidan www.dsclub.se.
S U P P O R T E R I N I T I AT I V E T A P B E R G E T
Apberget är Djurgården Fotbolls klack för de allra
yngsta. Här är det föräldrafritt och Djurgården
tillhandahåller särskilda värdar som tar hand om
barnen. Utöver att se matcher tillsammans träffas
barnen och målar flaggor och en gång per år
organiseras en bortaresa.
S U P P O R T E R P O D CAS T E N D I F P O D D E N
DIFpodden är en, ifrån föreningen, helt
fristående och aktiv supporterpodcast som
drivs av engagerade supportrar till Djurgården.
Podcasten avhandlar alla möjliga ämnen
kopplade till Djurgården och bjuder in supportrar,
spelare, ledare, anställda, journalister och andra
intressanta personer för samtal om förenings- och
supporteraktuella frågor.
S U P P O R T E R I N I T I AT I V E T
D J U R GÅ R D S H JÄ R TAT
Djurgårdshjärtat är en insamlingsstiftelse som
via Djurgårdssupportrar samlar in pengar till
Djurgården Fotbolls sportsliga verksamhet. Vid
varje djurgårdsseger dras ett belopp om 128 kronor
(Djurgården har funnits i 128 år) ifrån de som
frivilligt skrivit upp sig. I augusti 2019 hade över 500
personer gått med i Djurgårdshjärtat.
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MATCHDAG
Djurgården Fotbolls herrlag har sedan flytten ifrån

20 tävlingsmatcher på Tele2 Arena under säsongen

Stockholm stadion till Tele2 Arena haft en fin

2018. Djurgården Fotbolls damlag ökade däremot sitt

publikutveckling som kulminerade i rekordsiffran 16

publiksnitt ifrån 537 till 683 åskådare.

241 åskådare i snitt 2017. Tyvärr skedde en markant

De totala publikintäkterna minskade ifrån 2017 års

minskning av publiksnittet 2018 då vi tappade 3900

rekordresultat 38,6 mkr till 34,5 mkr år 2018.

åskådare per match och slutade på ett publiksnitt
på 12 307. Totalt såg 239 404 åskådare Djurgårdens
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PUBLIKUNDERSÖKNING
GER OSS SVAR
I februari 2018 så genomförde Djurgården en
omfattande publikundersökning för att få en bättre
insikt om vad vår publik tycker om våra arrangemang
på Tele2 Arena och Stockholms Stadion. I svaren
framgick det, med statistisk säkerhet, att det
finns ett antal områden där föreningen måste
göra bättre ifrån sig för att behålla den publik som
går väldigt ofta och attrahera de som går sällan

SEF mätte i samma undersökning evenemangets
attraktionskraft genom ett mått som kallas NPS
(Net Promoter Score) där respondenterna får
svara på om man skulle rekommendera andra, till
exempel vänner, att besöka matchevenemanget. Det
allsvenska snittet låg på +37 där Djurgården återigen
hamnar under snittet med ett resultat på +29. Det
här är siffror som vi i föreningen självklart inte är
nöjda med. Vi ser, tvärtom, väldigt allvarligt på det
och har också vidtagit omedelbara åtgärder som vi
presenterar i den här redovisningen.

eller aldrig. I september 2018 genomförde sedan
intresseorganisationen SEF (Svensk Elitfotboll)
en annan publikundersökning bland besökare på
Djurgårdens allsvenska hemmamatcher på Tele2
Arena som förstärkte de fakta som den första
publikundersökningen från februari 2018 visade.
Som en del av vår systematiska intressentdialog
kommer Djurgården att genomföra en årlig mätning
varje år för att dels mäta hur nöjda våra besökare
är men också för att få möjligheten att följa upp på
fritextsvar och vidta specifika förbättringsåtgärder.
Det undersökningarna specifikt tittade var följande:
• Drivkrafter och barriärer till att gå på match
(befintlig publik)
• Upplevelseanalys – utvärdering av
matchevenemanget i samband med Djurgården på
Tele2 Arena
• NKI (Nöjd kund-index) – modell för
publikutvärdering i Djurgården Fotboll
Djurgården Fotboll fick i SEF:s undersökning
matchevenemangets helhetsupplevelse ett betyg på
6,6 av 10. Det allsvenska snittet låg på 7,2 och våra
största konkurrenter placerar sig ovanför oss i betyg.

VIKTIGA INTRYCK IFRÅN
PUBLIKUNDERSÖKNINGEN
S TÄ M N I N G, AT M O S FÄ R O C H T I D I G
INTRODUKTION VIKTIGAST
En viktig observation är att stämningen
och atmosfären rankas som den viktigaste
anledningen att man går på match. Därför bör de
åtgärder som sätts in för att förstärka en positiv
matchdagsupplevelse också samtidigt förstärka en
positiv stämning och atmosfär. Ett annat intressant
resultat är att en tidig introduktion till Djurgården
ger en högre besöksfrekvens i vuxen ålder vilket
aktualiserar vikten av att möta framtidens supportrar
i tidig ålder. Därför är det glädjande att konstatera
att den uppsökande idrotten, via våra Mini-Camper,
blivit en sådan succé.
E T T S T Ö R R E K U N D F O K U S B E H ÖVS
Det står klart, utifrån undersökningarna, att vi
behöver addera ett större kundfokus till vårt
säkerhetsfokus. Det här bekräftas också av
intervjuer. Vi behöver helt enkelt skapa en bättre
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matchdagsupplevelse. Att Djurgården har haft ett

strategin och ansträngningarna kan delas in i. Varje

extra, om än välkomnande, fokus på säkerhet och

initiativ har olika inriktning med ett separat innehåll

logistik kan i viss bemärkelse förklaras med våra

av aktiviteter, styrgrupp och stödfunktioner. Här

egna erfarenheter de senaste åren där sådana

presenteras endast en överblick.

frågor tagit en hel del fokus. Djurgården Fotbolls
evenemang- och säkerhetsorganisation är i

1. Grått blir blått

många avseenden väldigt uppskattad och får ofta

• Branding av arenan (fysisk & digital)

väldigt goda omdömen av såväl besökare som

• Aktiviteter i samband med match (ex. arenatorget,

motståndarlag, motståndarsupportrar, polis och
funktionärer. Trots det kan vi ändå krasst konstatera
att matcharrangemanget uppenbart behöver
tilltala ännu fler och då med fokus på den sociala
upplevelsen.

på arenan)
• Övriga arrangemang (ex. DIF-cuper, Mini-Camper,
DIF-dagar)
• Sektionsindelning (ståplats, aktiv sitt, barnklack,
familjesektion, vårdat språk)
• Stämningen på arenan (aktiv förstärkning av

STRATEGI 2019-2022

positiva stämningsuttryck)
• Souvenirer (Djurgårdsbutiken och mobila
försäljningsenheter)

Den samlade ansträngningen för publikarbetet

• Personalstrategi (Bemanning, service och närvaro)

ryms inom den av styrelsen beslutade ”Strategi
2019-2022”. Den här strategin har presenterats

2. Aldrig under 15 000

för medlemmarna och medlemmarna kommer

• Biljettkategorier

också få löpande uppdateringar om hur arbetet

• Säsongskort

fortskrider. Det här är ett arbete som måste bedrivas

• Lösbiljetter

kortsiktigt och långsiktigt parallellt. Vi kan inte

• Företagsbiljetter

delge allt innehåll i Strategi 2019-2022 här men vi

• Fribiljetter

kan presentera de tre övergripande initiativen som

• Biljettpaket
• Nya produkter
• Kundresan
• Målgrupper
• Kampanjer
• Innehåll
• PR
• Mediaplan
• Aktivering
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3. En blårandig generation

supportergrupper utan efter eget initiativ även med

• Djurgården Fotbolls ungdomsverksamhet och

polis och säkerhetspersonal samt andra aktörer.

andra Stockholmsföreningar
• Uppsökande fotbollsaktiviteter runt om i
Stockholm genom Mini-Camper
• Särskilda satsningar på yngre supportrar

SLO:er samarbetar med andra klubbars SLO:er innan
matcher för att bidra till att supportrarna uppträder
i enlighet med de riktlinjer som gäller för god
säkerhet.

• Förstärka medlemserbjudandet för yngre
supportrar
• Lokala Djurgårdsambassadörer runt om i
Stockholm

Under 2018 bestod Djurgårdens SLO-grupp av fyra
SLO:er varav två verkade på matchdagsbasis. Minst
två SLO:er var på plats vid varje herrlagsmatch såväl
hemma som borta. Vi hade även SLO-närvaro på

SUPPORTER LIAISON
OFFICER (SLO)

flertalet av damlagets hemmamatcher. Funktionen
har löpande deltagit i möten och planering av
matcharrangemangen och arbetet mellan matcher
är minst lika intensivt som arbetet på matchdag. Allt

SLO är en tjänst som närmast kan beskrivas som en

för att tillhandahålla en så bra service som möjligt

slags supporterombudsman som blir en länk mellan

samtidigt som vi bygger förtroende, kunskap och

föreningen och supportrarna.

kommunikation mellan förening och supportrar och
andra intressenter av relevans.

SLO ska genom sin funktion verka för att föreningen
utökar servicen till sina supportrar och skapar
förståelse för de olika önskemål som finns i
anslutning till fotbollen oavsett om det är klubben,
supportrarna eller polisen som är avsändare.
SLO:er bygger relationer inte bara med olika
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DISABILITY ACCESS
OFFICER (DAO)
För Djurgården Fotboll är det viktigt att alla ska
ha möjlighet att gå på våra matcher oavsett
förutsättningar. Därför prioriterar vi att sakta men
säkert se till att alla, oavsett funktionsvarianter, ska
känna sig hemma hos oss. Vi har därför under 2019
tagit fram en tillgänglighetspolicy som gäller såväl
besökare på våra matcher men även anställda och
volontärer i vår organisation.
En viktig del i det här arbetet är att tillsätta
Joanna Lundin som Disability Access Officer - en
roll som påminner om nuvarande SLO-funktion
men med fokus på att ta hand om besökare med
funktionsvarianter. En DAO tillvaratar intressen hos
de som har funktionsvariatoner i syfte att förenkla
och underlätta. Ofta när man pratar om tillgänglighet
handlar det om synliga funktionsvariationer som
att man till exempel sitter i rullstol. Det finns dock
många fler dolda funktionsvariationer som inte syns
med blotta ögat. Joanna har en gedigen erfarenhet

Joanna betonar att arbetet måste göras grundligt:
– Det finns mycket att göra men först och främst har
jag velat göra en inventering och se efter vilka behov
som finns. Min första uppgift har därför varit att
höra mig för bland olika supportrar om vad det finns
för behov och vilka förändringar som efterfrågas.
Därefter arbetar vi med genomförandet: Hur arenan
ser ut? Hur visitationen går till? Hur man köper
biljetter? Sedan är det även en utbildningsfråga för
alla som jobbar inom Djurgården att öka kunskapen
om vad det finns för olika funktionsvarianter
Det är otroligt viktigt att alla ges samma möjligheter
att få ut det bästa av sin matchupplevelse:
– En sak som kom upp på ett möte är till exempel att
en rullstolsburen ska kunna sitta med sin kompis,
eller att man ska kunna vistas på arenan på ett ställe
där det inte är så mycket ljud. Så det finns flera olika
saker att jobba med och tecken- och syntolkning på
till exempel arenan och hemsidan är andra exempel.
Det ska vara en självklarhet att alla ska kunna
gå på fotboll och vara en del av den fantastiska
Djurgårdsfamiljen.

inom skolan som lärare och har jobbat med frågor
kring tillgänglighet de senaste 20 åren. Hon har
dessutom stor kompetens inom frågor som rör NPF
(Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar):
– Jag tänkte att om Djurgården är en av de största
fotbollsföreningarna i Sverige ska vi också vara
bland de bästa när det gäller tillgänglighet för alla
våra åskådare. Djurgården ska vara tillgängligt för
alla former av funktionsvarianter och det finns saker
att utveckla som vi kan bli bättre på.
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Joanna Lundin, Disability Access Officer
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FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
K R I N GA K T I V I T E T E R F Ö R F L E R
En match med Djurgården ska vara mer än ”bara”
90 minuters fotboll. Våra besökare uttrycker i
undersökningar och samtal med oss att de vill ha fler
aktiviteter för såväl barn och vuxna inför match. Även
under och efter match finns förbättringspotential där
besökare särskilt efterfrågar trevliga mötesplatser
för att umgås med vänner på arenan. Med start
2019 kommer vi därför att intensifiera arbetet för
att skapa fler aktiviteter kring våra matcher riktade
mot olika åldersgrupper. Vi har redan påbörjat
ett arbete med att göra hela arenarummet med
tillhörande exteriör och vägen till Tele2 Arena ännu
mer ”djurgårdifierad”. Vi har därtill påbörjat ett
arbete med att skapa många fler familjeaktiviteter
på och utanför arenan. Från grått till blått är

parollen och det ska kännas och märkas tydligare
att det är Djurgården som spelar och bjuder in till
hemmamatch. Det här är ett pågående arbete som
kommer märkas av allt mer eftersom.
Under 2018 gjorde vi en satsning på att lyfta
kringaktiviteterna på våra damarrangemang. Vid
varje hemmamatch hade vi en dedikerad hörna
för barnfamiljer med bland annat uppblåsbara
hoppborgar och vi har arbetat för att få ungdomslag
att komma till matcherna. Vi har tagit fram ett trevligt
serveringskoncept som vi själva ansvarar för. Därtill
har vi utvecklat ett koncept för VIP-gäster och
sponsorer. Våra damarrangemang har varit mycket
uppskattade av vår publik och samarbetspartners
och arbetet för att fortsätta utveckla våra
arrangemang för att locka folk till Stockholms
stadion fortsätter i oförminskad takt under 2019.
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på helger. Vi har fått ett bättre flyt i spelschemat

Ett område där många besökare på Tele2 Arena

och en bättre mix av speldagar under 2019 och vi

uttrycker besvikelse. Utbudet anses vara för smalt,

hoppas att det ska återspegla sig i omdömena efter

för dyrt, smaklöst och ofta serverat utan någon

säsongen 2019.

större omtanke om besökarna. Bemötandet är inte
alltför serviceorienterat. Vi har vid flera tillfällen

Det har inte framförts några specifika klagomål kring

påtalat detta för Levy Restaurants som driver

speldagar kopplat till Djurgården Fotbolls damlags

alla restauranger och barer på arenan och vi har

spelschema.

kontinuerliga arbetsmöten för att försöka driva på
för att nödvändiga förbättringar sa ske. Samtidigt

en bra service och god mat.

ENABLE SVERIGESAMVERKAN FÖR EN POSITIV
FOTBOLLSUPPLEVELSE

Under hela 2019 kommer vi att göra vårt bästa

Djurgården Fotboll är stolt medgrundare till,

för att förbättra för våra besökare när det gäller

det idag helt självständiga, utvecklings- och

ovanstående områden så att alla som går på Tele2

samverkansinitiativet ENABLE Sverige där

Arena för att se en DIF-match ska få en så positiv

föreningens hållbarhetsansvarige Filip Lundberg

upplevelse som möjligt. Vi kanske inte lyckas

Verendel är en av grundarna och medarbetarna.

med att komma hela vägen under 2019 men det

ENABLE Sveriges syfte är att stötta en hållbar

här handlar om ett arbete som fortgår vidare in i

samverkan inom svensk fotboll samt utvecklingen

nästkommande säsonger.

av välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla

med all negativ kritik så skall vi vara ärliga med att
besökare i vissa så kallade VIP-ytor uppger att de får

elitfotbollsevenemang. Idag är centrala partners
I samband med dammatchernas arrangemang på

Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll

Stadion så får vår enklare servering, som vi driver i

(SEF), Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU)

egen regi, ett gott betyg av besökarna.

samt Polisen. ENABLE Sverige är fristående och
neutrala i förhållande till sina partners.

VA R I E R A D E S P E L DA GA R
Det har hos vår publik funnits ett missnöje med

ENABLE Sverige arbetar för att:

det stora antalet hemmamatcher för Djurgården

• Bidra till en positiv och hållbar utveckling av

Fotbolls herrlag på söndagar under säsongen 2018.

svensk fotboll där fotbollsmiljö, supportrar och

Det är många saker som påverkar fastställandet

polis samverkar för att identifiera och uppnå

av spelschemat och en hel del ligger utanför

gemensamma mål.

vår kontroll. Djurgården verkar för att ha en mix

• Bidra till en nyanserad, kunskapsbaserad och

av speldagar, där man spelar ungefär hälften av

inkluderande offentlig debatt om de möjligheter

matcherna på vardagar och den andra hälften

och utmaningar som fotbollen erbjuder.
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ENABLE Sverige har tre övergripande mål:
Läs mer om ENABLE Sverige på
Stärka samverkan: ENABLE Sverige vill bidra till en

www.enable-sverige.org.

hållbar samverkan och ömsesidig förståelse mellan
fotbollen huvudintressenter, genom att erbjuda en

Du kan följa ENABLE Sveriges arbete löpande

dialogplattform och en kunskapsbas för konstruktiva

på sociala medier via twitter: @EnableSverige.

samtal
Kunskapsutveckling och spridning: ENABLE Sverige
vill delta i utveckling och spridning av teoretisk och
praktisk kunskap bland fotbollens intressenter
Metodutveckling: ENABLE Sverige vill stödja
partners vid utveckling av arbetsmetoder i deras
organisationer eller evenemang, bland annat genom
att identifiera ”good practice” inom svensk fotboll.
Output har bland annat bestått av en rad
publikationer (populärvetenskapliga och
vetenskapliga), omfattande fältstudier, workshops,
konferenser och utbildningar.
Den 12 juni 2019 mottog ENABLE Sverige förstapris
i kategorin Bästa Sport och Fritidsprogram i
prestigefyllda Corporate Engagement Awards i
London i England. Motiveringen tog avstamp i
den ofta infekterade och känslostyrda offentliga
debatten runt fotbollen och belönade den
systematiska samverkansmodell ENABLE
Sverige utvecklat för att säkra ett positivt och
hållbart arbete i denna miljö. Djurgården Fotbolls
hållbarhetsansvarige mottog, tillsammans med
övriga medarbetare i ENABLE Sverige, priset vid en
ceremoni i London.

SÄKERHET
Djurgården Fotboll äger sina arrangemang och
förbinder sig till att god ordning råder vilket
medför ett stort ansvar. Vi tror mycket på att ha en
långsiktighet i allt vi gör och det inbegriper även hur
vi arbetar mot våra supportrar. De flesta supportrar
sköter sig alldeles utmärkt men det sker tyvärr ibland
övertramp på våra arrangemang. Vissa av dessa
ger oss, på grund av sin allvarlighetsgrad, inget
annat val än att tillämpa en hård bestraffning men
det finns också fall av mindre allvarlig natur, där vi
tror på andra mer vårdande åtgärder för att nå just
den personen. Djurgården gör alltid en individuell
bedömning vid val av vilken åtgärd vi tror lämpar sig
bäst. Ibland kan vi också ta hjälp av externa aktörer,
med särskilt expertis, om vi tror att det behövs för
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att hjälpa en person. Det kan till exempel bli aktuellt

Svensk polis har operationaliserat forskning om

om det finns en beroendeproblematik. Där har vi

gruppdynamik och riskprevention genom de

utvecklade samarbeten vi kan använda oss av.

fyra konfliktreducerande principerna vilka även
Djurgården i sitt arrangörskap arbetar efter. Dessa är:
• Kunskap (till exempel om hur folksamlingar
fungerar och motpartens önskemål)
• Underlättande (av legitima mål, till exempel för
arenabesökare att få den service de förväntar sig)
• Kommunikation (till exempel om hur man arbetar
och varför)

E V I D E N S B AS E R AT F Ö R H Å L L N I N G S S ÄT T
Djurgården Fotboll strävar alltid efter att arbeta

• Differentiering (eventuella ordningsinsatser riktas
mot dem som förtjänat det).

evidensbaserat. Det innebär att mycket av vårt
arbete baserar sig på forskning om folksamlingar,

Djurgården anordnade under 2018 22 herrmatcher

gruppsykologi och kollektiv beteende. Det handlar

(tävling/träning) samt ett 15-tal dammatcher. Vid

till exempel om hur folksamlingar fungerar, hur risk

samtliga matcher har Polismyndigheten utfärdat

uppstår och vilka metoder som är effektiva. Av helt

ett tillstånd (bevis om anmälan) som reglerar

central betydelse är hur vi arbetar med samverkan

bland annat antalet ordningsvakter, publikvärdar/

tillsammans med andra intressenter som vi på olika

funktionärer samt andra villkor som Djurgården

sätt interagerar med i samband med match. Vi ser

har att förhålla sig till. Samtliga villkor i tillståndet

det som en förutsättning för en positiv utveckling av

måste uppfyllas för att match ska kunna genomföras.

arbetet med fotbollsevenemang.

Antalet ordningsvakter har varierat mellan som
lägst sex och högst 80 ordningsvakter (högst fyra

Djurgården samverkar på nästintill daglig basis

på dammatcherna) och lägst åtta och högst 150

med polis, arenabolag, supportrar och andra

publikvärdar (högst tio på dammatcherna).

klubbar. Samverkan innefattar också andra
intressenter såsom kommun, kollektivtrafik och

Utöver vakter och värdar arbetar ytterligare omkring

restaurangoperatörer med flera. Att arrangera en

100-200 personer som evenemangsvärdar och

fotbollsmatch sträcker sig långt bortom 90 minuter

arenapersonal vid våra herrlagsmatcher. Dessa är

fotboll och som exempel är ett stockholmsderby

inte sällan ideella (volontärer) och är mycket viktiga

ett av Stockholms största evenemang. Det påverkar

för att hålla en hög servicenivå för vår publik.

stora delar av staden vilket ställer höga krav på alla
inblandade parter.
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Djurgården Fotbolls budget för säkerhet uppgick

som kraftigt reducerar risken för rusningar.

2018 till 6 000 000 kronor.

Vårt önskemål har varit en plexiglaslösning i
arenarummet och jalusier i korridorerna bakom

TRIVSELFRÅGOR ATT
ARBETA MED

läktarna som ska kunna dras ned vid behov. Vi
har tillsammans med arenaoperatören nu tagit
fram en avgränsningslösning med ett robust nät i
arenarummet och jobbar för att skapa en lösning

O R D N I N G S S T Ö R N I N GA R

för korridorerna bakom läktarna. Under den första

Även om de allra flesta fotbollsmatcher spelas

halvan av 2019 har den här lösningen fungerat

utan några som helst problem så är det ingen

väldigt tillfredsställande.

hemlighet att vi under årens lopp drabbats av
ordningsstörningar av olika karaktär på och kring

• Under bortaderbyt mot Hammarby Fotboll 2

några av våra matcher. Detta är självklart helt

september 2018 kastades en del av en stol från

oförsvarbart och något vi jobbar med dagligen

en djurgårdssektion på övre etage på Tele2 Arena.

för att få bort. Djurgården Fotboll bedriver sedan

Stolsdelen träffade väldigt olyckligt en fotograf

många år ett väl utarbetat säkerhetsarbete för att

som tvingades uppsöka sjukhusvård. Det är en

förebygga att problem uppstår och vi har en ständig

incident Djurgården Fotboll ser mycket allvarligt

dialog med våra supportrar genom våra SLO:er och

på och händelsen är polisanmäld av Djurgården.

evenemangsorganisation. Vi tycker själva att vi

Ett nytt kamerasystem som installerats efter

kommit väldigt långt i detta arbete, men vi kommer

stora påtryckningar från Djurgården Fotboll och

aldrig att vara nöjda förrän vi har arrangemang som

Hammarby Fotboll möjliggjorde en identifikation av

upplevs som helt säkra och uppskattas av alla våra

den kastande personen. Rättsprocessen har tyvärr

besökare.

blivit en utdragen historia som pågår alltjämt vid
tryckandet av den här redovisningen.

Negativa incidenter som stack ut under 2018 och
vidtagna åtgärder:

• Under samma bortaderby mot Hammarby
Fotboll kastades även en pyroteknikpjäs mot

• Vi har sedan flytten till Tele2 Arena haft vissa

en sittplatssektion som huserade supportrar till

återkommande problem med så kallade rusningar.

Hammarby. Det är ett fullständigt oacceptabelt

Det innebär mer konkret oönskade rörelser på

beteende men tack och lov inträffade inga

läktarna där en grupp individer söker konfrontation

allvarliga skador den gången. Även denna

med motståndarlagets supportrar. Nästan

individ kunde tack vare det nya kamerasystemet

uteslutande har dessa incidenter inträffat vid

identifieras i efterhand. Händelsen polisanmäldes

derbymatcher mot AIK och Hammarby. Djurgården

av Djurgården Fotboll. Personen blev identifierad

Fotboll har framfört önskemål till arenaoperatören

och tilldelat ett tillträdesförbud på två år.

att vi önskar få på plats en permanent lösning
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Statistik ordningsingripanden hemmamatcher 2018:

beredskap för det. Vid varje match har Djurgården

Antal omhändertagande enligt LOB (Lag om

dedikerad personal i form av räddningstjänst,

omhändertagande av berusade personer) : 0

sjukvård och egen personal som ska säkerställa

Antal PL13/avvisning: 9

att olyckor inte sker. Det är ett ansvar vi aldrig gör

Antal PL13c (endast utanför arena): 0

avkall på oavsett vad vår inställning till pyroteknik är.

Antal gripna misstänkta för brott: 6

Säkerhet och trygghet går alltid först.

Totalt antal ingripandebeslut: 97
Statistik pyroteknik 2018:
Bengaler: 394
Antal besökare: 184 590

Rök: 199
Blixtbengal: 199

Ingripandebeslut i relation till antal besökare:

Knallskott: 0

0,053%

Fyrverkeri 24
Okänd pjäs: 0

Vi har inte haft några problem med
ordningsstörningar kopplat till våra damarrangemang
på Stockholms Stadion.
P Y R OT E K N I K
Användandet av pyroteknik är olagligt enligt
ordningslagen men tyvärr också väldigt svårt att
komma åt. För vissa är ett ansvarsfullt användande
av pyroteknik ett självklart och positivt inslag i
supporterkulturen, men för andra är det ett inslag
som skapar obehag och irritation. Djurgården
Fotboll har ett medlemsbeslut på att man ska verka

A L KO H O L KO N S U M T I O N

för en legalisering av pyroteknik. Tills dess är vår

Att ta en öl eller två i samband med fotboll är helt

inställning att det är olagligt och därför heller inte

OK men vi tror att alla håller med om att kraftigt

ska förekomma. Vi gör allt vi kan för att minimera

berusade personer inte bidrar till varken bättre

förekomsten av pyroteknik på våra läktare men vi

stämning eller tryggare arrangemang. Fotboll

kan konstatera att det trots det har förekommit vid

utan Fylla kom till på initiativ av Djurgården, AIK

19 tillfällen 2018. Totalt har uppskattningsvis drygt

och Hammarby och bedrivs i samverkan med IQ-

700 pyrotekniska pjäser använts. I och med att

initiativet, STAD samt arena- och restaurangägare.

pyroteknik de facto används, trots det förbud som

Syftet med satsningen är att skapa en så positiv

råder och Djurgårdens betydande ansträngningar

fotbollsupplevelse för så många som möjligt genom

att komma åt det, så har vi ett ansvar att ha en
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att minska andelen kraftigt berusade personer på

tillrätta med det värsta språkbruket. Språkbruk som

fotbollsmatcher och att förändra attityden till alkohol

är över gränsen för vad vi kan eller vill acceptera i

i samband med fotboll.

samband med våra matcharrangemang.

Sedan start har följande resultat uppnåtts i samband
med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat
allsvenska fotbollsmatcher:
• Andelen kraftigt berusade personer har sjunkit
med 40 procent.
• Andelen kraftigt berusade personer som nekats
inträde på arenorna har ökat med 154 procent.
• Andelen kraftigt berusade personer som nekats
att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78
procent.

SPRÅKBRUK
Vi älskar stämningen på Djurgårdens hemmamatcher.

Satsningen har även resulterat i ett antal konkreta

Vår publik lyfter atmosfären och den positiva

åtgärder där även polisen, arenorna och

stämningen är den absolut viktigaste faktorn för

restauratörer på arenorna ingår i arbetet. Följande är

att man går på fotboll. Samtidigt avskräcks andra

exempel på några av dem:

av vissa destruktiva stämningsuttryck. Vi ser i
undersökningar och när vi möter våra supportrar

• Förbättrad samverkan mellan alla berörda parter.

att det finns en hel del åskådare som tycker att

• Anpassad utbildning i ansvarsfull alkoholservering

språkbruket på våra läktare till och från är för grovt

till krogpersonal utanför respektive arena samt till

och ibland sexistiskt. Det är en utveckling som vi vill

serveringsansvarig inne på respektive arena.

vända och även om vi inte kan förbjuda eller styra

• Webbutbildning för personal från alla berörda
parter på arenorna.

enskilda besökares språkbruk så vill vi i varje fall
skicka ut en tydlig uppmaning:

• Alkoholpolicys och handlingsplaner har setts över.
• Fördjupad utbildning för anställda med
personalansvar från alla berörda parter.
• Skapat en förändrad attityd till alkohol i samband

På våra läktare ska det vara fokus på att stötta
Djurgården Fotboll. Befinner man sig på en läktare
med barn och/eller minderåriga så har man ett

med fotboll genom informationsinsatser och

särskilt ansvar att vårda sitt språk. Vi kommer att ha

opinionsbildning.

extra personal på och omkring våra familjesektioner
för att tillsammans se till att det är sektioner som

Det finns idéer om, även om ingenting är bestämt,

är fri från ovårdat språk. Därutöver kommer vi att

att undersöka huruvida ett koncept liknande Fotboll

inom ramen för arbetet ”Grått blir blått” arbeta för

Utan Fylla skulle kunna appliceras för att komma

att i alla delar uppmuntra en positiv stämning och
ifrån föreningens sida förstärka en positiv retorik i
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föreningens kommunikation. Språkbruk är redan och

• Polisen

kommer att bli en allt viktigare fråga att arbeta med i

• Ordningsvaktbolag

framtiden.

• Arenaoperatören Stockholm Live
• Restaurangoperatören Levy Restaurants

Vi upplever inga nämnvärda problem med språkbruk

• Media

kopplat till våra damarrangemang på Stockholms

• SvFF-delegater och bortalag inbjuds alltid att delta

stadion. Tvärtom upplevs våra arrangemang präglas

om de vill

av en familjär och trevlig stämning.
A R B E T S M I L J Ö PÅ M AT C H DAG

DOMARNAS ARBETSMILJÖ

Djurgården har som första idrottsförening
implementerat ett digitalt Informationssystem

Djurgården Fotboll har sedan ett antal år tillbaka

om Arbetsmiljö, förkortat IA. IA-systemet gör det

arbetat systematiskt med arbetsmiljö. Ett naturligt

möjligt för Djurgården Fotboll att dela information

steg i detta var därför att utvidga arbetet till att

om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och

inkludera domarfunktionärerna. Domarna befinner

därmed lära av både egna och andras erfarenheter.

sig i en utsatt roll och behovet av att adressera

Genom IA-systemet hoppas vi kunna minska antalet

deras arbetsmiljö fick därför prioritet. Särskild

olyckor, tillbud och risker. Med hjälp av IA-systemet

utmaning har vi haft att hantera arbetsmiljön för

kan våra egna medarbetare även i samband med

den assisterande domaren som arbetar framför

våra matcharrangemang aktivt medverka i och ta

läktarsektionen ”aktiv sitt” och den kurva som

del av arbetsmiljöutvecklingen. Alla som arbetar

benämns ”slakthuskurvan”. Under 2018 vidtogs

på våra matcharrangemang har blivit instruerade

därför ett antal åtgärder för att öka tryggheten och

att använda systemet via mobilen och rapportera

säkerheten kring domarteamet.

in avvikelser i arbetsmiljö. Det kan vara allt ifrån
hotfulla situationer och dörrar som inte fungerar till

Några av de åtgärder som vidtagits är förstärkta

olika former av risker för olyckor.

ansträngningar vad gäller information till alla i
domarteamet inför match, bemötande vid ankomst

Vi får genom IA-systemet en god överblick och

samt funktionärstöd under match och uppföljning

kan på så sätt föra statistik. Vi kan enkelt ta fram

efter match. Under hela fotbollssäsongen 2018 följde

underlag för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

vi upp med domarna via en enkät om hur de upplevt

Systemet stödjer även det förebyggande arbetet

Djurgården Fotboll som arrangör. Undersökningen

med hjälp av digitala checklistor för exempelvis

gav oss ett väldigt bra underlag som vi sedan

skyddsronder och riskanalyser.

kunde agera på. Det är ändå glädjande att se vilka
höga betyg Djurgården Fotboll som arrangör får

Alla större intressentgrupper Djurgården Fotboll

av domarfunktionärerna. Betygen är en skala 1-5

samverkar med bjuds in att delta i vårt systematiska

där 1 är lägst och 5 är högst. Ett urval av svaren

arbetsmiljöarbete. Till dessa intressenter hör:

presenteras på nästa sida:
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Hur upplever du att Djurgården som arrangör hälsat
dig välkommen före matchdag?
Medel: 4,85
Hur upplever du att Djurgården som arrangör
har tagit emot dig vid ankomst till arenan på
matchdagen?
Medel: 4,81
Hur väl omhändertagen känner du att du blivit av
den av Djurgården utsedda domarvärden?

MEDIAS ARBETSMILJÖ
Representanter ifrån media lyfte under
2018 arbetsmiljön på Tele2 Arena som icke
tillfredsställande. Särskilt utsatta upplevde sig de
sändande tv-bolagen vara. Det handlande primärt
om tv-studions placering. Därutöver skedde
incidenten med en kastad stolsdel som träffade en
fotograf. Året dessförinnan blev en journalist fysiskt
attackerad på pressläktaren.

Medel: 4,83
Hur tryggt upplevde du att arrangemanget var för
dig?
Medel 4,81
Hur upplevde du din arbetsmiljö var under matchen?
Medel 4,00
På en skala 1-10, hur gärna skulle du vilja komma
tillbaka till arenan i samma roll som vid aktuell

Djurgården Fotboll har därför bjudit in media att

match när Djurgården är arrangör?

tillsammans med Djurgården, Hammarby Fotboll

Medel: 9,24

och arenaoperatören Stockholm Live samverka
inom ramen för det befintliga systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det här har mottagits väldigt
positivt och under 2019 kommer det systematiska
arbetsmiljöarbetet därför inkludera media i högre
utsträckning. Under året kommer vi ha ett särskilt
fokus på denna fråga. På samma sätt som vi följde
upp domarnas arbetsmiljö kommer vi också följa
upp medias arbetsmiljö och fortsätta att vidta
nödvändiga åtgärder där det behövs. Mätningen
pågår under hela 2019 och resultatet kommer att
redovisas på samma sätt som undersökningen för
domarfunktionärerna.
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den enda fotbollsklubben i Sverige som har både

Sportsligt var 2018 ett år med ett stort glädjeämne

trupperna har flera profilstarka spelare som vi tror

men också prestationer som vi är mindre nöjda

och hoppas ska inbringa många poäng och locka

med. Vi gläds givetvis över herrarnas guld i Svenska

ännu fler åskådare till våra matcher på Tele2 Arena

Cupen för herrarna men samtidigt hade vi alla

och Stockholms stadion.

ett herr- och damlag i högsta serien och båda

förväntat oss mer av seriespelet vilket även gäller
damerna. Nu har vi rustat både herr- och damlaget

Herrarna placering herrallsvenskan 2018: 7:a

för att de ska ha möjlighet att ta ytterligare steg

Herrarna placering Svenska cupen 2018: 1:a

och förhoppningsvis vara med i toppen och slåss

Damerna placering damallsvenskan 2018: 8:a

om Europaplatser. Djurgården Fotboll är i dagsläget

Damerna placering Svenska cupen 2018: Utslagna i
semifinal
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HERRARNAS
REPRESENTATIONSLAG
Djurgården Fotbolls herrlagsspelare är
heltidsarvoderade och arbetar heltid för Djurgården
Fotboll. Med det följer ett stort ansvar. Är man över
18 år är man i lagens mening vuxen och som myndig
är man ytterst ansvarig för sina egna handlingar.
Det gäller både på arbetstid och fritid. Det ansvaret
ligger alltid på individen och är ett ansvar Djurgården
inte får eller kan ta över. Som spelare, anställd
av Djurgården Fotboll, förväntas du vara en god
ambassadör för föreningen i alla lägen, och vad
som gäller för spel i Djurgården framgår i de avtal
som upprättas mellan föreningen och de anställda
spelarna.
Som heltidsavlönad herrlagsspelare i Djurgården
Fotboll är man enligt kontrakt skyldig att delta
vid marknadsaktiviteter med supportrar och
sponsorer, aktiviteter kopplade till föreningens
föreningsidrott och uppsökande idrott samt
föreningens aktiviteter för välgörande ändamål.
Föreningens skyldighet å sin sida är att i god tid
innan förbereda aktuella spelare för vad aktiveringen
innebär i tid, förberedelser och uppträdande väl
på plats. Det är föreningens ambition och målbild
att spelarna ska tycka att det är roligt att som
uppskattad ambassadör, företräda Djurgården i olika
sammanhang. För att underlätta kommer föreningen
att ta fram en manual för spelarbesök.

FLER SPELARAKTIVERINGAR NÄR
M E D L E M S M OT I O N I M P L E M E N T E R AS
Vid utvärderingar kan det konstateras att
spelaraktiveringar har fungerat olika bra. Ibland har
det fungerat alldeles utmärkt och ibland mindre
bra. Supportrar och medlemmar har vid upprepade
tillfällen till föreningen uttryckt en frustration över
vad de uppfattar som att Djurgården Fotbolls spelare
är mindre aktiva som ambassadörer än vad spelare
för föreningens största konkurrenter i Stockholm är.
Föreningens position har varit att spelarna först
och främst ska fokusera på fotbollen men att det
trots det finns en stor förbättringspotential. Det
handlar primärt om att skapa en bättre struktur
och planering för spelaraktiveringarna tillsammans
med den sportsliga organisationen och de olika
verksamhetsområdena i Djurgården som behöver få
tillgång till spelarnas tid. Vid föreningens årsmöte
i mars 2019 antogs en motion av medlemmarna
som ålade organisationen att säkerställa högre
spelarnärvaro i föreningsidrotten och den
uppsökande idrottens aktiviteter.
Styrelsen uppdrog därför till organisationen att
inom ramen för publikstrategi 2019-2022 och
Vår Stad och i dialog med övriga verksamheter i
Djurgården Fotboll (såsom ungdomsverksamheten
och företagsmarknad) som till och från efterfrågar
närvaro av representationslagens spelare, att ta fram
en årsplan med önskemål om spelaraktiveringar.
Denna årsplan tas fram genom en för ändamålet
bildad arbetsgrupp och årsplanen förankras därefter
hos klubbledning och den sportsliga ledningen. Vi
upplever redan att det blivit bättre och vi kan se att
spelarnärvaron ökat.
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N YA O M VÄ R L D S FA K T O R E R S TÄ L L E R

Djurgården Fotbolls herrlagsspelare har på

N YA K R AV

daglig basis tillgång till en omfattande stab av

I takt med att saker i vår absoluta omgivning

stödfunktioner:

förändras behöver vi som förening förhålla oss till
nya fenomen som uppträder i allt snabbare takt.

•

Sportchef

Det kan handla om relativt nya fenomen men även

•

Tränare

saker som funnits en längre tid men som kanske inte

•

Assisterande tränare

uppmärksammats tillräckligt såsom:

•

Målvaktstränare

•

Lagledare (och ansvarigt skyddsombud för

• Ett allt snabbare och hårdare klimat i sociala

sporten herr)

medier som påverkar spelarna i högre utsträckning

•

Fystränare

idag.

•

Naprapat

• En allt aggressivare agentverksamhet.

•

Läkare

• Otillåten påverkan som till exempel matchfixning.

•

Materialförvaltare

• Olika typer av missbruksproblematik, till exempel

•

Mental rådgivare (deltid)

kopplat till spel och betting eller alkohol.
• Psykisk ohälsa till följd av till exempel

Därutöver finns på Djurgårdens huvudkontor en

prestationskrav.

”stötteapparat” som består av expertis inom
säkerhet och skydd, supportermiljö, arbetsmiljö,

Det här ställer krav på föreningen att, utöver att

ekonomi och administration, PR och kommunikation,

tillhandahålla en ”stötteapparat” runt spelarna,

hållbarhet, företagande och utbildning. Den här

också arbeta förebyggande och vissa fall

kompetensen finns alltid tillgänglig för spelarna att

uppsökande där det behövs. Vi behöver helt enkelt

använda sig av.

bli ännu lite skickligare i det förebyggande arbetet.
Det blir en del av föreningens hållbarhetsarbete

Traditionellt har vi som förening varit väldigt duktiga

och att skaffa mer kunskap har varit och är fortsatt

på att stötta spelarna i frågor som rör fysisk hälsa,

en del av vårt systematiska arbetsmiljö- och

sportslig karriärutveckling, bostad, ekonomi, socialt

riskhanteringsarbete.

liv och hushåll samt säkerhet och persontrygghet.
Det här är frågor som vi blivit duktiga på att hantera

UTVECKLINGSOMRÅDEN

då det är återkommande frågor som är en del av

Det är vår bedömning att föreningen idag internt

en fotbollsspelares vardag. Under 2019 kommer

erhåller den kompetens och stödprofil som krävs för

spelarna att få välja ett eget skyddsombud som ska

att spelarna ska må bra som individer och prestera

få föra deras talan i arbetsmiljöfrågor. Idag finns ett

bra som anställda. Vid behov kan vi självfallet välja

spelarråd som representerar spelarna och för deras

att ta in ytterligare extern hjälp men det ska ske

talan i olika frågor.

utifrån en noggrann behovsprövning. Våra spelare
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är anställda av föreningen och arbetsmiljölagen

• Förstärka stödet till spelarna kopplat till sociala

gäller. Vad som däremot har framgått är att de

medier-miljön. Det finns en upparbetad och väl

interna processerna kan bli tydligare. Herrspelarna

fungerande samverkan med säkerhetsavdelning

har upplevt det som något otydligt vilka i föreningen

och SLO-funktion men det finns ett behov av att

som gör vad och var de kan vända sig (utöver de

förstärka stödet från kommunikationsavdelningen.

sportsligt anställda) om de vill ha stöd eller har

• Inhämta mer kunskap om psykisk ohälsa och

andra frågor de vill lyfta. Även styrelsen upplevs vara

ta fram rutiner för hur den kan upptäckas och

lite väl distanserade ifrån verksamheten. Föreningen

förebyggas. Föreningen ska vid behov kunna

behöver därför särskilt fokusera på att:

hänvisa vidare till extern expertis om inte expertis
finns internt.

• Fortsätta men förbättra informationen ifrån
föreningen centralt under säsongen.
• Systematisera de förebyggande insatserna, såsom
utbildning och information till spelarna om var de

• Implementering av motionen om högre
spelarnärvaro i föreningsidrotten och den
uppsökande idrotten.
• Styrelsen behöver på ett eller annat sätt bli mer

kan vända sig för att få hjälp och stöd. På vissa

synliga. I dagsläget är styrelsens medlemmar

områden fungerar det alldeles utmärkt, på andra

relativt anonyma för många spelare.

områden finns förbättringspotential.
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DAMERNAS
REPRESENTATIONSLAG
Djurgården Fotbolls damspelare är arvoderade
men alla arbetar inte heltid för Djurgården Fotboll.
Vissa spelare kombinerar sin anställning som
fotbollsspelare i Djurgården med jobb eller studier.
Är man över 18 år är man i lagens mening vuxen och
som myndig är man ytterst ansvarig för sina egna
handlingar. Det gäller både på arbetstid och fritid.
Det ansvaret ligger alltid på individen och ett ansvar
Djurgården inte får eller kan ta över. Som spelare,
anställd av Djurgården Fotboll, förväntas du vara en
god ambassadör för föreningen i alla lägen och vad
som gäller för spel i Djurgården framgår i de avtal
som upprättas mellan föreningen och de anställda
spelarna. Det gäller oavsett om du är anställd på
heltid eller inte.
Som avlönad spelare i Djurgården Fotboll
förväntas man delta vid marknadsaktiviteter med
supportrar och sponsorer, aktiviteter kopplade
till föreningens föreningsidrott och uppsökande
idrott samt aktiviteter för välgörande ändamål.
Föreningens skyldighet å sin sida är att i god tid
innan förbereda aktuella spelare för vad aktiveringen
innebär i tid, förberedelser och uppträdande väl
på plats. Det är föreningens ambition och målbild
att spelarna ska tycka att det är roligt, att som
uppskattad ambassadör, företräda Djurgården i olika
sammanhang. För att underlätta kommer föreningen
att ta fram en manual för spelarbesök.
S AT S N I N G PÅ M A R K N A D O C H
K R I N GA R R A N G E M A N G
Från föreningens sida har vi höga ambitioner
med vår damfotboll. Vi ska konkurrera som
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topplaceringarna i OBOS Damallsvenskan och
spelarna ska känna att Djurgården Fotboll har en
professionell verksamhet där du förväntas företräda
Djurgården på ett professionellt vis.
Vi vill att damfotbollen ska växa så vi kan skapa
ett ännu mer attraktivt erbjudande i vår förening
gentemot vår publik och samarbetspartners. Vi vill
att fler ska komma på våra matcher och trivas med
matchupplevelsen, att fler samarbetspartners ska
vilja exponeras och aktivera sig tillsammans med
våra damspelare och vi vill kunna locka till oss de
bästa svenska damspelarna. För att vi ska lyckas
behöver vi marknadsföra våra matcher och våra
spelare. Under 2018 gjorde vi en satsning på att lyfta
kringarrangemangen runt damlagets hemmamatcher
vilket vi också fick mycket uppskattning för.
Vi behöver arbeta hårt för att locka publik till
damlagets matcher och förbättra den övergripande
kommunikationen av damlagets verksamhet.
Publikrekrytering och marknadsföring är
fokusområden för 2019 och det är föreningens
uppfattning att vi redan ser tydliga förbättringar
sedan ett antal åtgärder vidtagits, bland annat
genom att mer resurser allokerats och kompetenser
tillförts. I skapandet av den nya digitala plattformen
dif.se synliggörs hela föreningen på ett mycket
bättre sätt än vad som varit fallet tidigare.
Kommunikationen kring damernas och herrarnas
verksamhet blir mer samstämmig och skapar en
igenkänning. Det här gäller även sociala medier där
vi eftersträvar liktydighet.
Vad gäller spelaraktiveringar för damspelarna så
behöver vi självklart ta hänsyn till att inte alla är
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heltidsarvoderade fotbollsspelare. Med andra ord

kompetensen finns alltid tillgänglig för spelarna att

har flera av våra spelare andra åtaganden som vi

använda sig av. Under 2019 kommer spelarna att få

måste respektera i planering av spelaraktiviteter.

välja ett eget skyddsombud som ska få föra deras

Grundregeln är dock att när man väl företräder

talan i arbetsmiljöfrågor. Idag finns ett spelarråd som

Djurgården i sin roll som fotbollsspelare så är

representerar spelarna och för deras talan i olika

det samma regler som gäller för både herr- och

frågor.

dam. Under 2018 har föreningens ambition varit
att damspelarna ska komma närmare såväl publik

Det är en ekonomisk realitet att Djurgården Fotbolls

som samarbetspartners och det är vår upplevelse

damspelare uppbådar en betydligt lägre ekonomisk

att det har varit uppskattat ifrån alla parter och

ersättning än många av herrspelarna även om

att det har fungerat väl. Under 2019 fortsätter det

föreningen satsar mer resurser på damlagets

arbetet med särskilt fokus på marknadsföring och

verksamhet än vad man gjort någon gång tidigare.

kommunikation. Tillsammans är vår ambition att

Det faktum att de flesta av spelarna inte fullt ut kan

bygga en attraktiv och konkurrenskraftig produkt.

leva på sin inkomst som fotbollsspelare ställer ännu
högre krav på att miljön i föreningen upplevs som

S T Ö D F U N K T I O N E R F Ö R VÅ R T DA M L AG

professionell och framåtblickande. Djurgårdens

Djurgården Fotbolls damlagsspelare har tillgång till

ambition är därför att tillhandahålla en väldigt bra

följande stab av stödfunktioner:

social struktur även vid sidan om fotbollen. Vi har
lägenheter vi kan erbjuda centralt i Stockholm och vi

•

Sportchef

har en bra träningsmiljö. Vi kan ofta vara behjälpliga

•

Tränare

med arbete för de spelare som behöver det och vi

•

Assisterande tränare och målvaktstränare

ska använda den infrastruktur (både kompetens och

•

Resurstränare (deltid)

logistik) som finns tillgänglig i föreningen för att

•

Materialförvaltare (tillgänglig träningar och

skapa så bra förutsättningar som möjligt för att växa

matcher)

damlaget.

•

Lagledare (och ansvarigt skyddsombud för
sporten dam)

UTVECKLINGSOMRÅDEN

•

Läkare (deltid)

Det är vår bedömning att föreningen idag internt

•

Massör (deltid)

erhåller den kompetens och stödprofil som krävs

•

Fysteam (Via samarbete med Idrottskliniken)

för att spelarna ska må bra som individer och
prestera bra som anställda. Vid behov kan vi

Därutöver finns på Djurgårdens huvudkontor en

självfallet välja att ta in ytterligare extern hjälp men

”stötteapparat” som består av expertis inom

det ska ske utifrån en noggrann behovsprövning.

säkerhet och skydd, supportermiljö, arbetsmiljö,

Vad som däremot har framgått är att de interna

ekonomi och administration, PR och kommunikation,

processerna behöver bli tydligare. Det står klart att

hållbarhet, företagande och utbildning. Den här

även damspelarna upplevt det som något otydligt
vilka i föreningen som gör vad och var de kan
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vända sig (utöver de sportsligt anställda) om de

• Kontinuerligt utvärdera hur stötte-apparaten kring

vill ha stöd eller har andra frågor de vill lyfta. Även

damlagsverksamheten fungerar med särskilt fokus

styrelsen upplevs vara lite väl distanserade ifrån

på de delar som inte finns tillgängliga på 100%,

verksamheten. Föreningen behöver därför särskilt

primärt fysik och medicin.

fokusera på att:

• Fortsätta satsningen på flickverksamheten, både
den ordinarie breddverksamheten och den relativt

• Fortsätta men förbättra informationen ifrån
föreningen centralt under säsongen.
• Systematisera de förebyggande insatserna, såsom

nystartade flickakademin.
• Fortsätta bevaka anläggningsfrågan och arbeta för
att träningsförutsättningarna ska bli ännu bättre

utbildning och information till spelarna om var de

på Kristinebergs IP eller om behoven inte kan

kan vända sig för att få hjälp och stöd. På vissa

tillgodoses, hitta en ny plats. Detta arbete måste

områden fungerar det alldeles utmärkt, på andra

ske i nära samverkan med Stockholm Stad och

områden finns förbättringspotential.

idrottsförvaltningen.

• Förstärka stödet till spelarna kopplat till

• Styrelsen behöver på ett eller annat sätt bli mer

sociala medier-miljön genom högre närvaro.

synliga. I dagsläget är styrelsens medlemmar

Säkerhetsavdelning och SLO har påbörjat arbetet

relativt anonyma för många spelare.

för att bli än mer tillgängliga damspelarna.
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MATCHFIXNING OCH
SPELPROBLEMATIK
Matchfixing är ett särskilt allvarligt hot mot
tävlingsidrottens framtid och förtjänar ett särskilt
omnämnande i en hållbarhetsredovisning.
Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra
eller påverka utgången av en idrottstävling. Syftet är
att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och
eliminera den oförutsägbarhet som är förknippad
med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.
Matchfixing är ett av de största hoten mot
tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall
med manipulerade idrottsresultat, med spel på de
samma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk
idrotts grundläggande värderingar som integritet,
rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar
eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir
idrotten i en förlängning inte längre intressant
- varken att delta i eller titta på. Matchfixning
involverar dessutom ofta organiserad brottslighet
och med den följer risk för hot och påtryckningar

hjälpa individen i fråga, därefter syftat till att se över
och förstärka föreningens förebyggande arbete så
att vi efter bästa förmåga kan minimera förekomsten
av spelberoende.
Riksidrottsförbundet och Svensk Elitfotboll
har tagit fram utbildningar och material som
Djurgården använder sig av. Vi har också löpande
möten med polisen och andra relevanta aktörer
som arbetar med frågan. Vi har tagit fram en
ledar- och spelarutbildning inom ramen för
riskhanteringsarbetet som berör just otillåten
påverkan och matchfixning. Vi har infört
anti-spel klausuler i spelarkontrakten och
informationsmaterial om otillåten påverkan och
matchfixning ska framöver finnas tillgängligt på
träningsanläggning för såväl representationslag
som akademi- och ordinarie breddlag. I händelse av
att föreningen får kännedom om att en spelare har
ett spelmissbruk finns idag en bättre beredskap för
att hantera det. Behöver vi ta in extern expertis och
hjälp så kommer vi också att göra det.

mot dig som är aktiv inom idrotten.
Djurgården Fotboll är väl medvetna med riskerna
kopplat till matchfixning och håller sig löpande
informerade om lägesbilden. Till dags datum
har vi inte kännedom om något fall kopplat till
Djurgården Fotbolls tävlingsverksamhet. Vi har
däremot haft spelare med spelberoendeproblematik.
Spelberoende är en konstaterad utsatt riskgrupp
kopplat till matchfixning vilket bara ännu mer
förstärker behovet av förebyggande insatser.
Vidtagna åtgärder har först och främst syftat till att
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som det öppnar upp sig nya kommersiella digitala
möjligheter för oss att realisera.
Under den första säsongen av E-allsvenskan så

E-SPORT

nådde Djurgården Fotboll E-sport hela vägen

Den internationella trenden visar tydligt att e-sport

till en semifinalplats. Bland annat slog man ut

som företeelse växer otroligt snabbt och då även

favorittippade BK Häcken.

intresset för FIFA, digital fotboll, där fler och fler
fotbollsklubbar runt om i världen väljer att starta lag

FUTSAL

som tävlar. För Djurgården Fotboll är det självklart

Djurgårdens IF Futsal grundades år 2016 och har

att även vi skall spela e-Fotboll/FIFA19 som ligger

lag för både herrar och damer. Båda spelar i sin

nära våra kärnverksamhet – att spela fotboll. Våra

respektive högsta serie och har Eriksdalshallen som

herr- och damspelare gör det, unga vuxna i vår

hemmaplan.

supporterskara gör det, många ungdomsspelare i
vår verksamhet gör det. Därför är det naturligt för

B E AC H S O C C E R

oss att vara först ut på denna resa då eAllsvenskan

Djurgårdens IF Beach Soccer startades så sent

lanseras. Vi kan med e-sporten knyta nya målgrupper

som 2018 men damlaget har trots sin korta existens

till vår förening och våra evenemang, vi framstår som

redan hunnit med att vinna två SM-guld. 2019 vann

en mer samtida och progressiv förening samtidigt

även herrarna SM-guld.
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Filip Lundberg Verendel
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filip.lundberg@dif.se
+46 (0) 76 026 36 71
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Projektledning och hållbarhetsfrågor
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+46 (0) 73 779 97 35
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