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Svenska fotbollförbundets 
handbok för Streetfotboll 
SvFF har under de senaste två åren arbetat med att ta fram nya 
förenklade tävlingsformer som möjliggör en fotbollsrörelse 
där alla får plats, oavsett ambition eller förutsättningar. Våra 
förenklade tävlingsformer går under namnet Fotbollsligan och 
bygger på fyra olika koncept. Ett av koncepten är Streetfotboll.

Streetfotboll är en tränings-och tävlingsform med låga trösklar 
in. Allt du behöver för att få till ett tränings- eller matchtillfälle är 
sex spelare, tre i vartdera laget. Streetfotboll kan spelas med och 
utan sarg och underlaget kan variera. 

Det som gör Streetfotboll till en attraktiv tränings-och 
tävlingsform är det höga tempot. Spelet präglas av ständig 
rörelse där spelare byter positioner och hela tiden är involverade 
i spelet.  Oavsett om du spelar fotboll i ett klubblag till vardags 
eller du bara spelar med dina vänner för att det är kul så kommer 
Streetfotboll hjälpa dig att utveckla din individuella teknik.

Genom Streetfotboll hoppas vi att det blir enklare att bli en 
del av svensk fotboll, vilket bidrar till en större inkludering. Att 
fotbollsföreningar behåller fler spelare högre upp i åldrarna och 
dessutom rekryterar de som slutat eller aldrig börjat, oavsett 
ålder. Samt att aktiviteterna generera mätbara effekter på 
folkhälsan.

Handboken du nu har framför dig är skapad av SvFF. Syftet med 
handboken är att göra det enklare för föreningar och SDF att 
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genomföra träningar och tävlingar i Streetfotboll. Se det som står 
i handboken som tips och idéer och inte som krav, det är ni själva 
som väljer hur er Streetfotboll ska utformas.

Lycka till!

/ Svensk Fotbollförbundet 

April 2022
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Förslag på Spelregler för spel 
med sarg ca 10 x 15 m
1.1 Spelform
3 mot 3 är rekommenderad spelform. 

1.2 Rekommenderad målstorlek
1,5 meter brett och 1 m högt.
Målen kan med fördel spännas fast i sargen om möjlighet finns.

1.3 Målområde
Det finns två varianter:
 A. Ni spelar utan målområde och alla spelare är fria att röra sig   
      hur nära målet de vill.
 B. Ni spelar med målområde. Målområdet är då uppmålat i en   
      halvmåne framför målet med en radie på 40 cm från målets   
     mitt. Det är tillåtet för spelare att ha en fot inne i målområdet   
     men inte två. 

1.4 Speltid
Rekommenderad speltid 1 x 10 minuter.
Speltid kan varieras utifrån hur många lag som deltar i tävlingen 
och hur många planer ni har att tillgå. Vid många anmälda lag 
kan speltiden med fördel vara 1 x 7 minuter och vid få anmälda 
lag kan speltiden med fördel vara 2 x 10 minuter.

1.5 Bollstorlek
Streetsoccerboll eller Futsalboll storlek 4. 
Om den typen av boll saknas går det även att spela med fotboll.
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1.6 Utrustning
Godkända benskydd samt strumpor som täcker benskydden är en 
stark rekommendation. 
Det är ej tillåtet att spela med skruvdobb. 
Man får ej spela med smycken såsom halsband, örhängen, arm-
band eller ringar. Att använda tejp för att täcka smycken är ej till-
låtet.

1.6 Avbytare
Fritt antal avbytare och fria antal byten under matchen. 

1.7 Tränare/ ledare
Ingen ledare behövs utan lagen coachar sig själva. Lagkapten 
kan utses som ansvarar för lagets administration.

1.8 Domare
Varje match leds av en eller två domare som ser till att spelregler-
na följs.

Domarens beslut är alltid slutgiltigt och ska respekteras av spela-
re, ledare och publik. 

Domaren får ändra ett fattat beslut fram till dess att spelet åter-
upptas men spelare och ledare får inte påverka 
domaren att ändra ett fattat beslut. Domare utses av 
arrangerande förening. Domare legitimeras ej av SvFF.
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1.8 Avspark
Avspark används inte. 
Spelet startar genom att domaren kastar in bollen på planen. 

1.9 Avspark efter mål
Vid mål så börjar det lag som släppte in målet med bollen från sin 
planhalva. Spelaren kan starta i gång spelet så fort domaren blåst. 

1.10 Målvakt
Målvakt används inte.

1.11 Utvisning
Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som gjort 
sig skyldig till ett regelbrott. Domaren kan även välja att kalla till 
sig hela laget för att lugna ner situationen. Spelaren får då möjlighet 
att förklara sitt beteende och en stund att lugna ner sig. 

Gult kort används inte i Streetfotboll utan ersätts med dialog enligt 
ovan. Om spelaren inte tar vara på denna möjlighet har domaren 
rätt att i nästa läge ge spelaren ett rött kort.
Situationer och exempel på vårdslöst beteende som leder till 
direkt rött kort:

- Använder överdriven kraft – När en spelare använder mer   
 kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare.
- När en spelare sparkar eller försöka sparka en spelare.
- När en spelare knuffar en spelare.
- När en spelare slår eller försöka slå en spelare, även skallning.
- När en spelare tacklar med foten eller annan del av kroppen.
- När en spelare biter en annan spelare.
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Spelaren som tilldelas det röda kortet blir utvisad under två minuter. 
Under denna tid får laget spela med en spelare mindre.  Efter två 
minuter kan en avbytare komma in och ersätta den utvisade 
spelaren. Den spelare som tilldelats det röda kortet är utvisad 
resten av matchen men fri att spela i nästa.

1.12 Straffspark
Straffspark utdöms vid rött kort oavsett vart på planen det delats 
ut. Straffen läggs från lagets egna mål och mål döms om bollen 
går in i det andra lagets mål. Övriga spelare ska stå längs med 
sargen/ sidlinjen när straffen slås. Om bollen inte går i mål fortsätter 
spelet, spelarna får börja springa mot bollen när bollen nuddar, 
stolpe, ribba eller sarg. 

1.13 Frispark
I Streetfotboll används inte frispark. Om en spelare bryter mot en 
regel eller gör något mot en spelare i motståndarlaget på ett sätt 
som domaren anser är oaktsamt blåser domaren av spelet och 
kastar in bollen till det andra laget som då får börja med bollen 
från sin planhalva. 

Domaren kan blåsa av spelet till följd av att en spelare:
- Angriper en spelare med överkroppen.
- Hoppar mot en spelare.
- Fäller eller försöka fälla en spelare.
- Avsiktligt rör bollen med armen eller handen.
- Håller fast en motspelare.
- Hands.
- Oaktsamhet – När en spelare inte är uppmärksam, inte är   
 försiktig eller inte tar hänsyn när spelaren försöker erövra   
 bollen. 
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1.14 Återupptagande av spel
Om bollen går över sargen/sidlinjen börjar det lag som inte sköt 
ut bollen med bollen från sin planhalva. Spelaren kan starta i 
gång spelet så fort domaren blåst. 

1.15 Maskning
Om det är tydligt att en spelare maskar med bollen när den är i 
spel, genom att till exempel ställa sig i ett hörn med bollen så att 
ingen ska nå den, med syfte att få tiden att gå ska domaren blåsa 
av spelet och slänga in bollen i mitten av planen igen för att starta i 
gång spelet. Om ett lag vid upprepade tillfällen maskar ska 
domaren blåsa av spelet och låta det andra lagets starta 
med bollen på deras planhalva. 
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Förslag på Spelregler för spel på 
multiarena ca 15 x 30 m 
1.1 Spelform
5 mot 5 med målvakt är rekommenderad spelform vid spel på 
befintliga multiarenor med ett ungefärligt planmått på 15 x 30 m.

1.2 Rekommenderad målstorlek
Använd de mål som finns inbyggda i anläggningen.

1.3 Straffområde
Använd de straffområden som finns utmålat på anläggningen. 
Finns inget straffområde utritat kan målvakten ta bollen med 
händerna 5 meter i sidled från vardera målstolpen och ca 5 meter 
ut i planen. 

1.4 Speltid
Rekommenderad speltid 1 x 10 minuter.
Speltid kan varieras utifrån hur många lag som deltar i tävlingen 
och hur många planer ni har att tillgå. 
Vid väldigt många anmälda lag kan speltiden med fördel vara 
1 x 7 minuter och vid väldigt få anmälda lag kan speltiden med 
fördel vara 2 x 10 minuter.

1.5 Bollstorlek
Streetsoccerboll eller Futsalboll storlek 4. 
Om den typen av boll saknas går det även att spela med fotboll.
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1.6 Utrustning
Godkända benskydd samt strumpor som täcker benskydden är 
en stark rekommendation. 
Det är ej tillåtet att spela med skruvdobb.
Man får ej spela med smycken så som halsband, örhängen, arm-
band eller ringar. Att använda tejp för att täcka smycken är ej tillåtet.

1.6 Avbytare
Fritt antal avbytare och fria antal byten under matchen. 

1.7 Tränare/ ledare
Ingen ledare behövs utan lagen coachar sig själva. 
Lagkapten kan utses som ansvarar för lagets administration.

1.8 Domare
Varje match leds av en eller två domare som ser till att spelreglerna 
följs.Domarens beslut är alltid slutgiltigt och ska respekteras av 
spelare, ledare och publik. Domaren får ändra ett fattat beslut 
fram till dess att spelet återupptas men spelare och ledare får 
inte påverka domaren att ändra ett fattat beslut.
Domare utses av arrangerande förening. Domare legitimeras ej 
av SvFF.

1.8 Målvakt
- Målvakten får ta bollen med händerna i straffområdet. 
- När målvakten fångat bollen får hen inte ta bollen med  
 händerna en andra gång efter att ha släppt den. Gör hen det  
 får andra laget börja med bollen från sin planhalva.
- Målvakten får inte göra mål genom att kasta bollen direkt  
 i motståndarnas mål, sker detta får andra laget börja med   
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 bollen från sin planhalva.
- Målvakten får enbart kasta ut bollen eller lägga ner bollen till  
 sig själv och slå en passning med fötterna.
- Vid avsiktligt/medvetet tillbakaspel med fötterna får 
 målvakten ej ta bollen med händerna. Görs detta döms straff.
- Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen under   
 förutsättning att bollen är ur spel, dock måste domaren alltid  
 informeras innan bytet sker. 
- Om målvakten får rött kort ska hen själv sitta av sin 
 utvisning, det får inte göras av en utespelare. 

1.8 Avspark
Avspark används inte. 
Spelet startar genom att domaren kastar in bollen på planen. 

1.9 Avspark efter mål
Vid mål så börjar det lag som släppte in målet med bollen från sin 
planhalva. Spelaren kan starta i gång spelet så fort domaren blåst. 

1.10 Utvisning
Domaren ska alltid i första hand prata med en spelare som gjort 
sig skyldig till ett regelbrott. Domaren kan även välja att kalla till 
sig hela laget för att lugna ner situationen. Spelaren får då möjlighet 
att förklara sitt beteende och en stund att lugna ner sig. 

Gult kort används inte i Streetfotboll utan ersätts med dialog enligt 
ovan. Om spelaren inte tar vara på denna möjlighet har domaren 
rätt att i nästa läge ge spelaren ett rött kort. Situationer och exempel 
på vårdslöst beteende som leder till direkt rött kort:
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- Använder överdriven kraft – När en spelare använder mer   
 kraft än vad som behövs och på så vis kan skada en motspelare.
- När en spelare sparkar eller försöka sparka en spelare.
- När en spelare knuffar en spelare.
- När en spelare slår eller försöka slå en spelare, även skallning.
- När en spelare tacklar med foten eller annan del av kroppen.
- När en spelare biter en annan spelare.

Spelaren som tilldelas det röda kortet blir utvisad under två minuter. 
Under denna tid får laget spela med en spelare mindre.   
Efter två minuter kan en avbytare komma in och ersätta den  
utvisade spelaren. Den spelare som tilldelats det röda kortet är 
utvisad resten av matchen men fri att spela i nästa.

1.11 Straffspark
Straffspark utdöms vid rött kort oavsett vart på planen det delats 
ut. Bollen måste ligga still på straffpunkten och det ska tydligt 
framgå vem som ska lägga straffen. Målvakten ska ha minst en 
fot på mållinjen och vara vänd mot motståndaren till dess att bollen 
har sparkats. Övriga spelare ska vara bakom straffpunkten, 
utanför straffområdet.

1.12 Frispark
I Streetfotboll används inte frispark. 
Om en spelare bryter mot en regel eller gör något mot en spelare 
i motståndarlaget på ett sätt som domaren anser är oaktsamt 
blåser domaren av spelet och kastar in bollen till det andra laget 
som då får börja med bollen från sin planhalva. 
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Domaren kan blåsa av spelet blåser till följd av att en spelare:
- Angriper en spelare med överkroppen.
- Hoppar mot en spelare.
- Fäller eller försöka fälla en spelare.
- Avsiktligt rör bollen med armen eller handen.
- Håller fast en motspelare.
- Hands.
- Oaktsamhet – När en spelare inte är uppmärksam, inte är   
 försiktig eller inte tar hänsyn till när spelaren försöker 
 erövra bollen. 

1.13 Återupptagande av spel
Om bollen går över sargen/sidlinjen börjar det lag som inte sköt 
ut bollen med bollen från sin planhalva. Spelaren kan starta i 
gång spelet så fort domaren blåst. 

1.14 Maskning
Om det är tydligt att en spelare maskar med bollen för att få  
tiden att gå ska domaren blåsa av spelet och slänga in bollen i 
mitten av planen igen för att starta i gång spelet. Om ett lag vid 
upprepade tillfällen maskar ska domaren blåsa av spelet och låta 
det andra lagets starta med bollen på deras planhalva. 
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Tävlingsupplägg

Det är ni själva som bestämmer upplägg för Er tävling. Ska alla 
lag spela lika många matcher och vinnaren är det lag med högst 
poäng? Eller vill ni ha gruppspel och slutspel? 
Nedan finner ni ett förslag på lottningsnyckel för tävlingar med 
3–6 lag per grupp:

3- eller 4-lags grupp (vid endast 3 lag; ta bort lag nr 4)

Omgång 1

1 – 2

3 – 4

Omgång 2

2 – 3

4 – 1

Omgång 3

2 – 4

3 – 1

5- eller 6-lags grupp (vid endast 5 lag; ta bort lag nr 6)

Omgång 1

2 – 5

3 – 4

6 – 1

Omgång 2

5 – 3

1 – 2

4 – 6

Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5

3 – 1 1 – 4 4 – 2

4 – 5

2 – 6

2 – 3

6 – 5

5 – 1

3 – 6

Om en match slutar lika avgörs vem som vinner i en straffsparks- 
tävling, med en straff i taget tills ett lag leder med ett mål efter 
lika många slagna straffar. Vinnande lag får 3 poäng och laget 
som förlorade straffsparkstävlingen 1 poäng. 
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Försäkring

Slutspel sker beroende på tid och antal grupper. En variant kan 
vara att två lag per grupp går vidare till slutspel, eller alla 
gruppsegrare och bästa tvåa, eller att fyra bästa ettorna går 
direkt till semifinal. 
Vinst ger 3 poäng, förlust 0 poäng och förlust efter straffar 1 poäng. 
Vilket lag som vinner gruppen rankas utifrån följande steg:

1) Antal poäng
2) Målskillnad
3) Antal gjorda mål
4) Inbördes möte

Alla föreningar anslutna till ett förbund som ingår i RF omfattas 
av Föreningsförsäkring Bas där det bl.a. finns en ansvarsförsäkring. 
När ni som förening arrangerar en aktivitet så omfattas ni av den 
försäkringen. 

Försäkringen kan ge ersättning om föreningen skulle bli skade-
ståndsskyldig för en person- eller sakskada som ett led i den ideella 
idrottsliga verksamheten. Folksam kan hjälpa till att utreda om ni 
är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver 
ersättning. Dessutom får ni hjälp med ersättningen för kostnaderna 
och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 
10 miljoner kronor. 

Ovan försäkring gäller vid ideella evenemang. Skulle ni ha ett 
kommersiellt evenemang, där målet med aktiviteten är att tjäna 
pengar till föreningen finns även en utökad Ansvarsförsäkring 
som gäller för mindre evenemang med färre än 500 deltagare 
inomhus eller färre än 1000 personer utomhus. 
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Skulle ert event ha fler deltagare än så behöver ni komplettera 
med en Arrangörsansvarsförsäkring. Kontakta Lena Lindqvist 
(lena.lindqvist@folksam.se ) på Folksam Idrott så hjälper hon er 
att teckna den.

Vi rekommenderar er som skall arrangera ett evenemang som 
sorteras/ faller under ordningslagen ( allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning) att ta del av dokumentet ”Stöd till säkerhets-
planering vid evenemang”. Dokumentet hittar ni längst ner på 
sidan för Streetfotboll: https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/
tranaochspela/streetfotboll/  

- Kommunen. Många kommuner ser värdet av att Streetfotboll 
anordnas så prata gärna med er kommun inför ert event. Kanske 
vill de samverka?
- Bostadsbolag.  Många föreningar samarbetar med bostadsbolag 
i området för tävlingen, ett tips är att prata med de i ert område 
för att se om ni kan samverka.
- RF-SISU. Ert RF-SISU distrikt kan ha projektstöd att söka för de 
här typen av event. De har även lång erfarenhet från idrotts- 
evenemang och kan ge er tips och idéer i arbetet.
- Fotbollsdistrikt – Även det fotbollsdistrikt ni är verksamma i 
kan ha projektstöd att söka. De har även lång erfarenhet från 
fotboll och turneringar och kan ge er tips och idéer i arbetet.

Säkerhet och tillstånd

Tips på samverkan
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Checklista för er som planerar 
en Streetfotboll turnering 
Några veckor före turneringen

Turneringsdatum: Bestäm datum för turneringen.

Antal klasser: Vilka klasser önskar ni erbjuda i er turnering? 
Barn? Ungdom? Senior? Mix lag? Traditionell könsindelning? 

Tävlingsform: Ska alla lag spela lika många matcher och 
vinnaren är det lag med högst poäng? Eller vill ni ha grupp-
spel och slutspel? 

Plats: Bestäm var turneringen ska äga rum.

Boka spelplan: När ni vet vart turneringen ska spelas är det 
dags att boka spelplan. 
Formellt gäller följande för olika typ av spelplaner:

Bokningsbar plan: Boka via kommunen eller arenaägare.
Offentlig plan/plats: till exempel multiarena i bostads-
område. Formellt krävs polistillstånd (offentlig tillställning, 
870 kr) https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
offentlig-tillstallning/ 
Tillfällig plan: till exempel på ett torg. Köp in en sarg eller 
låna från ert SDF eller andra föreningar. Även här krävs 
polistillstånd.
Planlös plats: Kan till exempel vara en plan på ett skolområde. 
Be skolan/markägaren om lov. 
Allmänt: Vid turnering på befintlig utomhusplan bör 
anslag sättas upp veckan före. 
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Inbjudningar: Skicka gärna inbjudan till närliggande  
föreningar, publicera nyheten på er föreningens hemsida 
och sociala medier. Inbjudningarna kan med fördel även 
spridas utanför föreningslivet genom att information om 
tävlingen sätts upp på skolor, arbetsplatser, lokala centrum 
och mataffärer.

Pressmeddelande: Skicka ett pressmeddelande till era 
lokala medier samt bjud in dem till er turnering. 

Intern uppslutning: Kommunicera på ett tidigt stadie till 
föreningens spelare, ledare och potentiella funktionärer 
att ni ska stå som värd för en Streetfotboll turnering. Börja 
skapa en hype internt och få era egna lag att dyka upp och 
spela i turneringen.  
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Utrustning som kan vara bra att redan nu 
hyra/låna/köpa in till turneringen

Sarg 

Musik- & högtalar-anläggning samt mikrofon: Musik är 
en viktig del av evenemanget och publikens upplevelse. 
Det förenklar mycket om speakern/tävlingsledaren har 
möjlighet att kommunicera med mikrofon. 

El & internetuppkoppling: El behöver finnas framdraget/
tillgängligt om ni kommer att använda er av musikanläggning.

Bord & stolar: Behövs till sekretariat/ tävlingsledning.

Sjukvårdsväska: En välfylld förbandslåda/första hjälpen 
bör alltid finnas. 

Priser: Ska ni ge något pris till vinnande lag? 
Kan föreningens sponsor ge ett pris?

Övrigt: Västar, bollar, vattendunkar (om tillgång till vatten 
saknas vid planen).

Tält: Oavsett väder kan ett tält vara bra att ha som turnerings- 
kansli (tävlingsledning, info med mera). Glöm inte vikter och 
linor så att tält förankras och står emot vind och vatten.
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Ansvarsområden 

Turneringsansvarig: Huvudansvarig på plats.

Speaker: Informerar spelare och publik om kommande 
matcher etc. Får gärna kommentera vad som händer under 

matcherna. 

DJ: En DJ förhöjer evenemanget och turneringen. 
Kanske har ni i föreningen någon DJ-talang eller hobby-DJ? 
En spellista som spelas under eventet kan också vara ett 
bra alternativ.  

Lagregistator: Rekommenderat att alla lag checkar in vid 
ankomst till turneringen. Det är frivilligt att registrera spelarna 
med namn och kontaktuppgifter, men det kan underlätta 
kommande års event om ni kan nå spelarna direkt med 
information.  

Matchsekretariat: Räknar och noterar poängen i turneringen.  

Domartillsättare: Minst en domare per match. Gärna även 
en domarcoach som kan stötta domarna under dagen.

Dela upp ansvarsområdena. En person kan inte ha koll på allt, men 
alla kan ha koll på något. Sträva efter att ha en person till en uppgift 
och att inte samma person har flera olika uppgifter eller ansvarsom-
råden. Förslag på ansvarsområden:
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Ansvarig för sociala medier/kommunikation: Central 
funktion för att sprida info inför evenemanget men även 
fotbollsglädjen under evenemanget. Information och 
kommunikation inför turneringen är ofta avgörande för 
hur många lag ni kommer att få anmälda. Använd gärna 
#Fotbollsligan när ni skriver om Streetfotboll på sociala medier.

Fotograf/filmare: Någon som dokumenterar/fotograferar 
för att t.ex. möjliggöra digital spridning. Ofta samma person 
som är ansvarig sociala medier. 

Ev. kioskpersonal: Att ha försäljning vid evenemanget ger 
en möjlighet för er som förening att tjäna extra pengar 
genom kiosk eller överenskommelse med närliggande 
restaurang eller food truck.   
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Är all utrustning till turneringen under kontroll? Sarg? 
Bollar? Västar? Stolar? Bord? Musikanläggning? Priser till 
vinnande lag? 

Säkerställ att ni har en välfylld förbandslåda/första hjälpen 
väska att ta med till eventet. 

Är alla funktionärer tillsatta? 

Meddela funktionärer om samlingstider och deras specifika 
uppgifter.

Behövs några fler kommunikationsinsatser göras?

Är domare tillsatta och insatta i regelverket?

Handla och förbered för eventuell kiosk: Kaffe, mackor, 
dryck, Swish-skylt mm.

Skriv ut dokument ni tror att ni kommer behöva på plats, 
spelregler, mall för lottningsnyckel etc.

Skapa eventuell spellista om ni planerar att ha musik.

Veckan före turneringen
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Rigga upp sarg, tält, bord, stolar, musikanläggning, 
dra fram el, vattenstationer med vattendunkar.

Medicinväska – Placera den väl synlig för funktionärer om 
den snabbt behöver användas.

Bra att ha: Ta med pennor, tejp, snöre, buntband och sax. 
Kan alltid komma till användning. Om ni har tält kan det 
vara bra att ha med vikter och linor så att tältet förankras 
och står emot vind och vatten.

Checka in alla lag: Anmälan till tävlingen görs på plats. 

Spelschema: När ni vet hur många lag som dök upp skapa 
ett spelschema.  

Ev. Prisutdelning

Inlägg sociala medier: Gör gärna löpande inlägg från 
turneringen och tagga med #Fotbollsligan

Nedriggning

På turneringsdagen
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