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PM: Reglera spel i rätt spelform inom barn- och
ungdomsfotbollen?
Örebro Läns FF inkom inför Representantskapet 2018 med en motion i vilken det
föreslogs en nationell reglering – inklusive en dispensmöjlighet – av de villkor som
ska vara uppfyllda för att ett lag inom barn- och ungdomsfotbollen ska tillåtas delta i
en tävling som genomförs enligt en annan spelform än den som spelarna
åldersmässigt tillhör, se bilaga 1. Representantskapet beslutade att ge
Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett
beslutsförslag till Representantskapet 2019.
Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommitté (TUK) har konstaterat att en
eventuell reglering i enlighet med förslaget i motionen måste bygga på ett robust
faktaunderlag, en grundlig analys av de skiftande förutsättningar som finns för att
bedriva barn- och ungdomsfotbollen på lokal nivå samt en ordentlig
konsekvensanalys. Spelformerna blev obligatoriska den 1 januari 2019, utom såvitt
avser i föreningsarrangerade tävlingar och matcher där de blev obligatoriska först
den 1 januari 2020.
Representantskapet 2019 beslutade mot bakgrund av ovan att uppdra till
Förbundsstyrelsen att fortsatt utreda frågan och återkomma med ett eventuellt
beslutsförslag till Representantskapet 2020.
En eventuell nationell reglering i enlighet med Örebro Läns FF:s förslag diskuterades
vid Tävlingsutvecklingskonferensen den 1 och 2 februari 2020. För att TUK skulle få
in ett bra diskussionsunderlag till konferensen genomfördes en enkätundersökning
där samtliga distriktsförbund fick svara på hur de ställde sig till förslaget från Örebro
Läns FF. Sammanställningen från enkätinsamlingen återfinns i bilaga 2 och
anteckningar från de efterföljande diskussionerna vid
Tävlingsutvecklingskonferensen återfinns i.

Nedan följer en sammanfattande redogörelse för svaren på enkätundersökningen
och diskussionerna vid Tävlingsutvecklingskonferensen (konsekvensanalysen)
Enkätsvaren speglar den komplexitet som finns i denna frågan och visar på hur olikt
det ser ut i olika delar i vårt avlånga land. Svaren pekar inte heller på att vissa
problem är kopplade till vissa landsdelar, det är fortfarande stora skillnader mellan
stad och landsbygd. Detta visas tydligt i fråga 1 där distriktens svaren är nästan helt
jämnt fördelade, men för- och nackdelar visar en stor spridning av förutsättningarna
i de olika distriktens fotbollsverksamhet.
Fråga 1: Anser ni att det ska vara upp till varje distrikt att besluta om en eventuell
åldersreglering av barn- och ungdomsfotbollen, eller bör det införas en nationell
reglering enligt förslaget från Örebro Läns FF?
12 distriktssvar: För SDF att besluta själva, 11 distriktssvar för ett införande av
nationell reglering. 1 distrikt svara ej på enkäten.
För- och nackdelar från SDF:
Fördelar:
•

Olika förutsättningar i landet (stad/glesbygd) urbanisering

•

SvFF kan ge tydliga riktlinjer med SDF bestämmer efter sina förutsättningar

•

Dispens skapar extra administration för SDF/förening

•

Svårt att genomföra serier i 12-15 års åldern

•

Division spel är ett hinder

Nackdelar:
•

Lika för alla distrikt

•

Nationell syn på barn och ungdomsfotboll

•

Lättare att kommunicera med föreningarna i frågan

•

Minskar resultatinriktad samt selektering

•

Dispensmöjlighet ska finnas

Efter diskussionerna om enkätsvaren på Tävlingsutvecklingskonferensen kom
ytterligare några för och nackdelar fram som också vävs in i arbetsgruppens
konsekvensanalys:
Fördelar:





Lättare för distriktens kanslier att hantera om det blir en nationell
bestämmelse.
Viktigare att fokusera på spelform och utveckling. Inte på resultat
Barnfotboll bör se lika ut i hela landet
Kan också fungera som en rekommendation men där detaljer kan sättas från
SDF.

Nackdelar:
 Risk för väldigt mycket dispenser
 Svårt att ha koll så att samtliga efterföljer regeln
 Svårt med distriktövergripande verksamhet
 Ska vi verkligen ta nationella beslut baserat på vad ett fåtal föreningar tycker
om kvalitet?

TUK beslutade efter Tävlingsutvecklingskonferensen att arbetsgruppen behövde
göra några djupintervjuer med tre distrikt från olika landsdelar för att inhämta
ytterligare faktaunderlag i frågan. Skånes FF (se svar i bilaga 4), Stockholms FF (se
svar i bilaga 5) och Hälsinglands FF (se svar i bilaga 6) valdes ut. Därutöver
inhämtades synpunkter från Svensk Fotbollförbundets Nationella Fotbollsutvecklare
(Nafu), se bilaga 7.
Nedan följer en sammanfattning av inspelen från de tre distrikten och NaFu:
Skånes FF:






Om det införs centrala bestämmelser måste de även innefatta
dispensmöjligheter
Detta skapar extra administrativa arbetsgruppgifter på kansliet.
Efterlevnad och bestraffning; svårt att kontrollera då det kommer vara en
stor mängd dispenser som finns samt hur ska vi hantera bestraffning i dessa
fallen (lika över hela landet? Då måste kanske SvFF ta fram riktlinjer för
detta.)
Elit kontra Bredd; hur ska vi göra med elit-föreningarna? ”Elitföreningarna”
har redan aviserat att de kommer lämna vår verksamhet och starta egna
träningsserier, vilket inte är bra för svensk fotboll. Vi har även i Skåne
föreningarna i glesbygd där det är svårt att skapa hela ålderslag där

föreningen måste ha 2-4 åldersgrupper för att kunna få tillgång till tillräckligt
med spelare för att genomföra matchen.
Stockholms FF:




15 år är en ålder man bör fundera mer på än hela barn- och
ungdomsfotbollen, påbörjar selektering till Halmstad, går in i spelformen 11
mot 11 osv.
Reglering som gäller nationella tävlingar och cuper bör övervägas, ska ett 14
års lag i Stockholm kunna anmäla sig till 15-årsklassen i en cup i Västerås?
Förutsättningarna i respektive SDF varierar så kraftigt att det blir svårt med
en nationell likalydande förbudsregel.

Hälsinglands FF:


Tydlig rekommendation från SvFF men att distrikten utifrån sina
förutsättningar beslutar.



Ska inte hela lag med 12-åringar som vinner mycket kunna flyttas upp i en
miljö där resultat och tabell finns med. Kanske det också ska finnas möjlighet
att "flytta ner" en nivå om resultaten är väldigt negativa i "rätt" åldersklass?

NaFu:


Vid en sammanvägning av alla aspekter och framförallt de flesta distriktens
önskemål om att äga denna fråga i SDF:s egna beslutsorgan och utifrån
deras olika förutsättningar, så är vårt förslag att inte stödja motionen.

Slutsats:
Utifrån insamlade data från distrikten, distriktsdiskussion på
Tävlingsutvecklingskonferensen samt djupintervjuer med utvalda distriktsförbund
konstaterar arbetsgruppen att det inte finns en tydlig majoritet som stödjer Örebro
Läns FF:s motion. Konsekvensanalysen (för- och nackdelar) visar på en stor spridning
i distriktsförbundens tävlingsverksamhet, vilket innebär att det i vissa distrikt skulle
få långtgående konsekvenser om det införs en nationell reglering i enlighet med
motionärens förslag.
Förslag till beslut:
Arbetsgruppen föreslår att det inte införs en nationell reglering i enlighet med
förslaget från Örebro Läns FF.

