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Systematiskt värdegrundsarbete med en s.k. Fair Play-trappa 
 

 

Bakgrund  

Skåne Fotbollförbund har likt de andra storstadsdistrikten, Göteborgs FF och Stockholms FF, 

de senaste åren uppmärksammat ett försämrat matchklimat kring våra matcher i distriktet. 

Det handlar bland annat om reaktioner från domarkåren, tydliga uppfattningar från våra 

föreningar och media, tydliga uppfattningar från kansli, kommittéer och styrelse, ökat antal 

fall av grovt olämpligt och våldsamt uppträdande med allt längre avstängningar för spelare. 

 

Våra slutsatser är att matchklimatet blivit värre under de senaste säsongerna. Storstads-

regionerna i distrikten är överrepresenterade och Skånes FF får flera indikationer årligen på 

att domare vägrar döma vissa lag och även att vissa lag inte vill spela mot vissa andra lag. 

 

Vi behöver nya verktyg och ett nytt sätt för att jobba med matchklimatet och i ett projekt 

tillsammans med Göteborgs FF och Stockholms FF har vi motionerat om förändringar i 

gällande tävlingsregler. Förutom ett antal konkreta förslag som gäller nationella tävlings-

bestämmelser så har Skånes FF tillsammans med de andra storstadsdistrikten drivit ett 

pilotprojekt som innebär att vi systematiskt under tävlingssäsongerna tillsammans med 

distriktets föreningar arbetat med en s.k. ”Fair Play-trappa”. Efter beslut av 2022-års 

representantskap har det i TB 6 kap 6 a § införts en möjlighet för respektive SDF att besluta 

om att Fair play-trappan ska tillämpas i distriktets serier. Skånes FF tillämpar Fair Play-

trappan och följer de fastställda föreskrifterna enligt nedan.  

 

Vilka lag? 

Fair Play-trappan tillämpas för både damer- och herrar seniorlag i distriktets seriespel för 

representationslag, dvs damer division 3-4 och herrar division 4-6. På sikt kan även ett 

implementerat arbetssätt med Fair Play-trappa komma att innefatta juniorlag i seriespel. 

 

Fair-play poäng 

Det nationella Fair Play-systemet innebär att lagen tilldelas poäng utifrån händelser under 

matcherna (varningar och utvisningar) som domaren redovisar i sin domarrapport och som 

automatiskt sammanställs i en Fair Play-tabell. Statistiken kommuniceras kontinuerligt 

under säsongen på www.skaneboll.se och redovisas i den vanliga serietabellen under 

rubriken ”FP”. Det finnas även en webblänk under ”tabell och resultat” som ger en 

överskådlig Fair Play-liga per seriegrupp, dvs en rangordning av de deltagande lagen. 

Följande händelser ligger till grund för poängskalan i Fair-play systemet: 

 

1 poäng Varning (gult kort) 

2 poäng Målchansutvisning 

3 poäng Lindrig utvisning (två gula kort) 

3 poäng Varning + Målchansutvisning 

4 poäng Grov utvisning (direkt rött kort) 

5 poäng Varning + grov utvisning 

http://www.skaneboll.se/
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Den kontinuerliga processen för Fair Play-trappan är i tur och ordning: 
 

1. Avläsning 

2. Gemensam analys 

3. Beslut om åtgärder 

4. Genomförande av åtgärder 

5. Uppföljning 

 

Matchkvoter  

I Fair Play-trappan finns det tre (3) nivåer för matchkvoterna, dvs antalet bestraffningspoäng 

delat med antalet spelade matcher vid respektive avstämningstillfälle.  

Nivåerna för matchkvoterna indelas enligt följande: 

 

Kategori 1  under 1,0 poäng i snitt per match 

Kategori 2  mellan 1,0 – 3,5 poäng i snitt per match 

Kategori 3  över 3,5 poäng i snitt per match 

 

Avstämningar  

Det görs löpande fyra (4) avstämningar per tävlingssäsong och dessa sker med jämna 

intervall efter ¼ , ½, ¾ spelade matcher samt efter seriens slut. Föreningar och lag som 

hamnar i kategori 3 vid en avläsning blir kontaktade av Skånes FF på något av följande sätt: 

 

• föreningen åläggs enligt TB 1 kap att inkomma med en skriftlig förklaring och egna 

lösningsförslag för att få ner den höga Fair Play-kvoten.  

• föreningen blir kallade till Skånes FF för samtal med Skåne FF:s Fair Play-grupp. 

• matchmöte med styrelse, ledare och spelare i samband med en match. 

 

Syftet med dessa tillvägagångssätt är att göra en gemensam analys om varför kvoten är så 

hög och framförallt fundera på vad man kan göra för att den skall minska under kommande 

matcher. Eventuella föreningsåtgärder dokumenteras i en handlingsplan som skall 

godkännas av Skåne FF:s Disciplinnämnd (DpN). Det är alltså DpN som slutligen beslutar 

vilka sanktioner/åtgärder som skall utdömas på respektive avstämning. DpN beslut kan 

överklagas till Skåne FF:s styrelse och i nästa instans till Svenska Fotbollförbundet. 

 

Sanktioner/åtgärder - Avstämning 1 (genomförs när ¼ av seriens omgångar är spelade) 

 

För föreningar i kategori 3 kan följande sanktioner/åtgärder utdömas: 
 

• Förening kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på 

domarrollen. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

• Förening kan tvingas utse domar- och lagvärd till sina hemmamatcher.  

• Förening kan tvingas utse lagvärd- och säkerhetspersonal till sina bortamatcher.  

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer från Skånes FF på sina matcher som 

föreningen får betala för (500 kr/matchobservatör/match, dock max 1000kr/match). 

• Förening kan ådömas att spela med tre-domarsystem på alla sina matcher fram till 

nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt 

har en-domarsystem).  
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• Förening kan även tilldömas 4:e domare i de serier som har tre-domarsystem där 

föreningen får stå för merkostnaden. 
 

Sanktioner/åtgärder - Avstämning 2 (genomförs när ½ av seriens omgångar är spelade) 

 

För föreningar i kategori 3 kan följande sanktioner/åtgärder utdömas: 
 

• Förening kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på 

domarrollen. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

• Förening kan tvingas utse domar- och lagvärd till sina hemmamatcher.  

• Förening kan tvingas utse lagvärd- och säkerhetspersonal till sina bortamatcher.  

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer från Skånes FF på sina matcher som 

föreningen får betala för (500 kr/matchobservatör/match, dock max 1000kr/match). 

• Förening kan ådömas att spela med tre-domarsystem på alla sina matcher fram till 

nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt 

har en-domarsystem).  

• Förening kan även tilldömas 4:e domare i de serier som har tre-domarsystem där 

föreningen får stå för merkostnaden. 

 

Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats åtgärder men trots det inte uppvisar 

tillräcklig förbättring kan dessutom nedanstående sanktioner/åtgärder utdömas: 

• Förening kan ådömas att spela hemmamatcher på ”neutral plan”, på annan tid för en 

större kontrollinsats från Skånes FF och med eller utan publik. 

• Förening kan ådömas ett poängavdrag på två (2) poäng. 

 

 

Sanktioner/åtgärder - Avstämning 3 (genomförs när ¾ av seriens omgångar är spelade) 

 

För föreningar i kategori 3 kan följande sanktioner/åtgärder utdömas: 
 

• Förening kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på 

domarrollen. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

• Förening kan tvingas utse domar- och lagvärd till sina hemmamatcher.  

• Förening kan tvingas utse lagvärd- och säkerhetspersonal till sina bortamatcher.  

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer från Skånes FF på sina matcher som 

föreningen får betala för (500 kr/matchobservatör/match, dock max 1000kr/match). 

• Förening kan ådömas att spela med tre-domarsystem på alla sina matcher fram till 

nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt 

har en-domarsystem).  

• Förening kan även tilldömas 4:e domare i de serier som har tre-domarsystem där 

föreningen får stå för merkostnaden. 

 

Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats åtgärder men trots det inte uppvisar 

tillräcklig förbättring kan dessutom nedanstående sanktioner/åtgärder utdömas: 

• Förening kan ådömas att spela hemmamatcher på ”neutral plan”, på annan tid för en 

större kontrollinsats från Skånes FF och med eller utan publik. 

• Förening kan ådömas ett poängavdrag på 2-4 poäng. 
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Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats upprepade åtgärder men trots det inte 

uppvisar tillräcklig förbättring kan slutligen, och som yttersta åtgärd, nedanstående 

sanktioner/åtgärder utdömas:  

• Förening kan uteslutas ur serien. 

 

Sanktioner/åtgärder - Avstämning 4 (genomförs efter seriens slut) 

 

För förening i kategori 3 kan följande sanktioner/åtgärder utdömas: 

• Förening kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på 

domarrollen. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

 

Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats åtgärder men trots det inte uppvisar 

tillräcklig förbättring kan dessutom nedanstående sanktioner/åtgärder utdömas:  

• Förening kan ådömas ett poängavdrag om maximalt 9 poäng. 

 

Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats upprepade åtgärder men trots det inte 

uppvisar tillräcklig förbättring kan slutligen, och som yttersta åtgärd, nedanstående 

sanktioner/åtgärder utdömas:  

• Förening kan ådömas ett poängavdrag om maximalt 9 poäng till nästa års seriespel. 

• Förening kan uteslutas ur serien. 

 

Inför nästa års seriespelspel gäller även följande: 

• Förening i kategori 1 och 2 har ordinarie anmälningsavgift. 

• Förening i kategori 3 erlägger en förhöjd anmälningsavgift om 5000 kr. 

 

På Skåne FF:s representantskapsmöte efter avslutad säsong summeras matchklimatet och 

Fair Play-utfallet. På kommande årsmöte delas Fair Play-priser ut till de bästa lagen på dam- 

respektive herrsidan, dvs till de föreningarna med lägst poängsnitt per spelade matcher. 

 

Övriga tävlingsregler 

Utöver ovanstående åtgärder kopplade till Fair Play-trappan så kommer Skånes FF som 

tidigare år att löpande under året tillsätta domar- och matchobservatörer som bildar sig en 

uppfattning om hur verksamheten fungerar och vilket matchklimat som råder i distriktet.  

 

 

 
 


