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1. Bakgrund
S:t Eriks Cupen är världens största ungdomsturnering, har funnits i över 50 år och engagerar
över 4000 pojk- och flicklag. Efter en nyligen genomförd översyn av turneringen beslutade
representantskapet 2010 att styrelsen skall tillsätta ett projekt för att underlätta för fler
tonåringar att fortsätta inom fotbollen.
Bakgrunden är att 60 % av ungdomarna i åldern 15-18 år slutar med fotbollen1 Alla kan och
vill inte fortsätta som aktiva spelare men många fler borde kunna erbjudas bra möjligheter att
fortsätta sitt engagemang inom fotbollen på andra sätt. De behövs i föreningarna och har
mycket att bidra med.

1.1. Uppdraget
Arbetsgruppen skall ta fram förslag på hur Stockholms Fotbollförbund kan underlätta för
föreningarna att behålla tonåringarna inom fotbollen som spelare, ledare tränare, domare och
föreningsaktiva.

1.2 Frågor som gruppen skall beakta
- Pröva idén om att i någon form formalisera meriterna av att ha jobbat ideellt inom fotbollen
på ett sätt som kan användas i ett CV för att stimulera fler ungdomar att prioritera ideellt
engagemang inom fotbollen.
- Ta ställning till vad som krävs för att de utbildningar som erbjuds av förbundet skall bli
enkla att utnyttja för föreningarna för att underlätta bra utbildningar för tonåringar.
- Ge förslag till vad som behövs för att föreningarna bättre skall ta tillvara de tonåringar som
slutar spela och aktivt erbjuda dem en konkret fortsättning inom föreningen.
- Bör man arbeta på ett gemensamt sätt för att värva ungdomar att ta på sig olika typer av
uppdrag inom fotbollen eller är det mer framgångsrikt att värva domare för sig, tränare för sig,
ledare för sig etc.
- Vad fungerar? Konkreta exempel från föreningar som lyckats väl med att
behålla ungdomar som aktiva inom föreningen. Vad karakteriserar deras arbete?
- Ta ställning till på vilket sätt erfarenheterna i AGUST (Arbetsgruppen Ungdomar i
Stockholms Fotbollförbund) kan användas i detta arbete.
- Hur kan vi få ungdomar att fortsätta spela fotboll längre och kanske i andra former?

1.3 Arbetsgruppen
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från föreningarna i distriktet,
kommittéledamöter samt en sekreterare från kansliet
Catharina Conrad – Järla IF FK
Freja Andersson – Enskede IK, Tävlingskommittén och AGUST
Jonas Bergström – Åkersberga BK
Linus Söderling – Huddinge IF
Mattias Svärd - IFK Viksjö, Föreningskommittén och AGUST
Mats Lundholm – Djurgårdens IF och Rönninge/ Salem Fotboll
Stephanos Tecle – Sundbybergs IK
Kicki Bellander – anställd Stockholms Fotbollförbund
Josefine Jardenäs – ordförande i arbetsgruppen
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www.stff.se ”Ordföranden har ordet” Ylva Johansson 2011-09
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1.4 Tidsplan





start hösten 2011
information på StFF:s Representantskapsmöte i november 2011
Förslag klart till den 15 februari 2012
Beslut på årsmötet 2012

1.5 Metoder




Insamling av dokumentation och studier som har gjorts tidigare
Fånga upp idéer som fungerar i föreningar/andra förbund idag
Träffar och intervjuer med personer som är aktiva inom olika idrottsförbund

2 Inledande ord från arbetsgruppen
Vi önskar att rapporten och det arbete som vi gjort ska ses som en förstudie och att det bör
tillsättas resurser som fördjupar sig i några av de olika förslagen. Vi anser att det jobb vi gjort
i huvudsak inte ska leverera något kortsiktigt utan det ska ses som en start och leda till en
process som ska leva och utvecklas över tid. Det handlar om att arbeta för att ändra invanda
strukturer och på sikt lyfta arbetet till högre instanser som Svenska Fotbollförbundet.

2.1 Om förstudiens upplägg
Arbetsgruppen har valt att lägga upp förstudien liknande översynen av S:t Eriks cupen.
Under punkten 3 har vi valt att se vad RF:s stadgar säger samt att titta lite på forskning som
gjorts och berör arbetet. Vi har även valt att beskriva hur ridsporten valt att göra sin
organisation då det berör både hur man får unga att idrotta längre men även hur man får dem
att bli ledare. I punkt 4 är fokus på hur vi kan få ungdomar att spela fotboll längre och i punkt
5 hur vi får dem att bli tränare/domare/förtroendevalda.
I punkt 6 har vi valt att skriva våra förslag till beslut. Avslutningsvis följer en
sammanfattning.

3 Nuläge
3.1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund2
3.1.1 Idrottens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse
förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års
ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi
idrott för dem som är över 20 år.
2

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma,
och är en del av idéprogrammet Idrotten vill.
Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se
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I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av
leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar,
såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och
breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom
idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller
och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

3.1.2 Idrottens vision
Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och
förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad
idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

3.1.3 Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att
alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati
och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig
inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping
och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.

3.2 Fotbollens värdegrund
3.2.1 Barn och ungdomsfotbollens värdegrund:
Barns och ungdomars fotbollsspel bygger på att
- de ska ha roligt med sin idrott.
- de ska idrotta på sina egna villkor.
5

Barn- och ungdomsfotbollen bör därför i första hand se till att alla får
- möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill.
- uppleva glädje och kamratskap.
- utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar.
- möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse. 3

3.2.2 Riktlinjer och ledstjärnor
Målet är att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning året runt, så att alla
som vill, oavsett förutsättningar och ambition, kan vara med.
Barn- och ungdomsfotbollen ska
 ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var
och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
 skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt
intresse.
 ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under
socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt.
 se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning.
 lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel.
 erbjuda en allsidig fotbollsträning.4

3.3 Vad säger forskningen
3.3.1 Varför lämnar ungdomarna idrotten?
Peterson och Franzén undersöker i forskningsrapporten ”Varför lämnar ungdomar idrotten?”
de vanligaste orsakerna till att ungdomar mellan 13 och 15 år slutar spelar fotbollen samtidigt
som de presenterar hypoteser som visade sig ha ett nollsamband vad gäller att ungdomar
slutar.5 Följande orsaker visade sig ha ett så gott som nollsamband med att ungdomar slutar:6
 Föreningens seniorlags plats i seriesystemet – En förväntning var att en mer
elitinriktad verksamhets ungdomsspelare ska ha fler avhopp som konsekvens. Så var
inte fallet visade studiens resultat. Emellertid dras inte slutsatsen att verksamheten
under åren 13-15 inte saknar elitinriktning utan snarare att föreningar vars seniorlag
har verksamhet lägre ner i seriesystemet bedriver en nästintill liknande verksamhet.
 Inga geografiska skillnader – Ett oväntat resultat var att det inte var någon större
geografisk skillnad; dock var förväntan att fler storstadsungdomar skulle sluta på
grund av bland annat ett större utbud av fritidssysslor.
 Etnicitet och ålder – Studien konstaterar dels att det inte finns ett samband mellan att
ungdomar slutar på grund av diskriminering av ickesvenskar i fotboll dels att när på
året man är född inte har en påtaglig effekt.
 Kön – En effekt av omvänt slag. Pojkar visar en större benägenhet att sluta än flickor.

3
4
5
6

Fotbollens spela, lek och lär sid 8
Ibid. sid 9
Ibid, s. 27f
Ibid, s. 28f
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3.3.2 Varför slutar då ungdomar spela fotboll?
Det finns två större anledningar enlig Peterson och Franzén till att ungdomar slutar spela,
vilka är:7
 Förvärvande av fotbollskapital och erkännande för sina prestationer – Studien visa att
de spelare som fick sitt erkännande i form av deltagande i zonlägret8 - vilket ägde rum
när spelarna var 13 år och motsvarar år ett i studien - hade den förväntade effekten: de
utvalda spelade vidare och de som valde att sluta återfanns inte bland dem som fått det
särskilda erkännandet, det vill säga zonlägret.


Socialt kapital i form av kompisar – I studien beskrivs det att det verkar förhålla sig på
så vis att saknas kompisstödet i verksamheten mellan fotbollen och ens övriga vardag
ökar sannolikheten att sluta – framförallt om individen upplever någon form av
motgång.

3.3.3 Idrottens dolda läroplan
Karin Redelius, docent vid Gymnastik och idrottshögskolan, beskriver i sin avhandling
”Ledarna och barnidrotten - Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran” att idrotten inte
har en av regering och riksdag fastställd läroplan. Verksamhetsprogrammet Idrotten vill9 är
det närmaste idrotten kommer någon form av samlad läroplan. I Idrotten vill ges
rekommendationer för idrottsverksamheten men man är noga med att betona att det är på
lokal nivå verksamheten får sin slutgiltiga form.10 Begreppet den ”dolda läroplanen”
introducerades av den amerikanska skolforskaren Philip Jackson – i Sverige var det Donald
Broady – och syftar till att belysa de oskrivna reglerna i skolan. Det är de kunskaper elever lär
sig genom mer eller mindre outtalade krav som de olika klassrumssituationerna ställer.
Kännetecknande för den dolda läroplanen är att lärarna i princip är omedvetna om den.11
Redelius anser att i idrottens dolda läroplan verkar följande vara viktigt:12
 Kvinnor kan men män kan bättre
 Framgång och prestation eller lek och glädje. Att uppleva glädje inom idrotten tycks
vara kopplat till att vinna och prestera bra.
 Fysisk aktivitet som ”straff”
 Skötsamma, pålitliga, ärliga och ansvarsfulla barn
Beroendet av en tränares blick
Redelius pekar på en diskrepans mellan den dolda läroplanen och Idrotten vill. Hon menar på
att idrottsrörelsen genom dess distrikt och förbund redan slutit upp bakom Idrotten vill och
den egentliga frågan är: Hur ska vi gå från den dolda läroplanen till Idrotten vill?13 Redelius
argumenterar vidare för en eventuell uppstramning av bestämmelser på riks- och distriktsnivå
och jämför med Norge. I Norge finns ”Bestämmelse för barnidrott” och ”Rekommendationer
för ungdomsidrott” och för att ekonomiska bidrag ska utgå måste bestämmelserna åtföljas. I
Sverige bör vi ta ställning till hur och under vilka villkor målen ska förverkligas.

7

Ibid
Heter numera distriktslaget och uttagning sker vid 14 års ålder och inte som tidigare till zonlägret vid 13 års
ålder.
9
Idrotten vill – Idrottens idéprogram. Stockholm: RF: http://www.rf.se/ImageVault/Images/
id_2473/ImageVaultHandler.aspx [2012-01-25]
10
Ledarna och barnidrotten, s. 18f
11
www.ne.se [2012-01-23]
12
Ledarna och barnidrotten, s. 201ff
13
Ibid, s. 202f
8
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3.3.4 Fotbollens struktur, hjälper eller stjälper den?
Per Göran Fahlström, Fil. dr. och universitetslektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet i
Växjö, har i sin studie Att finna och utveckla talang – en studie om specialidrottens
talangverksamhet kartlagt flera specialidrottsförbunds selektionsstrategier och
selektionsnivåer.14 Inledningsvis presenterar Fahlström två dominerande traditioner inom
forskning gällande vad talang är; ett deterministiskt och ett dynamiskt. Den deterministiska
utgångspunkten är att försöka förutse vilka som blir idrottare på elitnivå. Detta görs genom att
studera vilka beteenden, färdigheter, personligheter och egenskaper som påverkar de unga
idrottsutövarna. Det andra perspektivet, det dynamiska, fokuserar mer på processen som ger
utövaren möjligheten att utvecklas, följaktligen tonas möjligheten att förutse ner. En
kombination av båda perspektiven är också vanligt förekommande i ”talangforskning”.15
Studien resultat i korthet är följande:16
 Förbunden utgår från både de deterministiska och dynamiska perspektiven. Dock
betonas det dynamiska mer.
 Vidare menar förbunden att en tidig identifiering av talanger inte är en garanti för
senare framgång.
 I samtliga förbund pågår ett arbete med talangprogram.
 Förbunden anser att resurserna fördelas jämnt mellan killar och tjejer, däremot kan det
vara en skillnad på själva innehållet i aktiviteterna.
Vidare diskuterar Fahlström några nedslag med talangarbetet som han kommer fram till i
rapporten, vilka är:
 Varför lägger man så mycket tid på att finna talanger om talangen inte är så viktigt?
Det är lite motsägelsefullt då förbunden tydligt aviserat att det är svårt och finna
talanger tidigt och man har inte några särskilda kriterier att utgå ifrån.
 Fahlström noterar att förbunden ofta beskriver talangerna som unika och att
utvecklingen sker i olika takt. Paradoxalt nog försöker man skapa talangprogram som
är generella modeller i sökandet av unika personer. Det finns skäl för förbunden att
fundera över mer individanpassade talangsystem – skall det finnas flera olika
talangtrappor?
 I den ständigt pågående debatten om ungdomsidrotten argumenterar för att Sveriges
verksamhet borde se ut som i de starka idrottsnationerna för att Sverige ska bli lika
konkurrenskraftiga. Dessa nationer har ofta många fler utövare att välja mellan och har
därför råd att bedriva en verksamhet som resulterar att man tappar fler på vägen.
Utöver det måste frågan ställas angående vilket pris vi är villiga att betala för
internationella framgångar.
Tomas Peterson har i sin bok Talangutveckling eller talangavveckling? ett fotbollsperspektiv
vad gäller selektering och struktur till skillnad från Fahlströms studie som var mer allmän.
Peterson undersöker hur svensk idrottselit, med svensk fotboll som exempel, skapas. Peterson
undersökning visar att de spelare som blir uttagna till zonläger (numer distriktsläger) och
ungdomslandslag är födda tidigt på året. Av ungdomslandslagsgruppen, den identifierade
eliten, ingår hälften av pojkarna och tre fjärdedelar av flickorna i den etablerade eliten vid 25
års ålder. Resten i den etablerade eliten har ersatts av spelare som aldrig varit inne i systemet.
Peterson anser att svensk fotbolls selektionssystem fram till nitton års ålder missgynnar
spelare födda andra halvåret och sista kvartalet.17

14

Fahlström, Per Göran. (2011). Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens
talangverksamhet. RF, FoU-rapport 2011:2. Stockholm: RF, s. 3
15
Ibid, s. 10
16
Ibid, s. 7
17
Peterson, Tomas.(2011). Talangutveckling eller talangavveckling?, Stockholm: SISU Idrottsböcker, s. 130f
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Vilka motiv och argument finns för att använda selektionssystem? Svenska fotbollsförbundets
officiella svar är att man vill konkurrera med andra länder i alla existerande åldersklasser.18
Ytterligare ett argument är att det blivit bättre tack vare de förändringar och modifieringar
som gjorts gällande selektering dock visar Peterson i en jämförelse mellan uttagna spelare på
elitlägergrupperna 1999 och 2010 att sambandet beträffande när på året man är född
fortfarande är starkt. Undantaget var F15 landslaget 2010 där var fördelningen jämn mellan de
båda halvåren.19 Slutligen presenterar Peterson det han kallar det sista argumentet. Det
innebär att man inte förnekar det icke önskvärda effekterna med fotbollens selektionssystem,
utan istället framhåller fördelarna; systemet skapar ju ändå A-landslagsspelare. Peterson, som
i denna studie följt 84:orna i 25 års tid, anser att systemet kans sägas ha skapat 4 spelare av
ypperste elit, vilka är: Andreas Dahl, Martin Fribrock, Henok Goitom och Karl Svensson.
Dessa 4 tillhörde inte vid 15 års ålder en elitförening och i deras fall kan man argumentera för
att de inte hade blivit upptäckta om det inte vore för att de blev uttagna till Elitpojklägret och
ungdomslandskamper. På flicksidan gäller motsvarande för Johanna Almgren, Nilla Fischer
och Lotta Schelin.20
Avslutningsvis diskuterar Peterson hur han anser att man ska göra istället. Alla
selektionssystem som använder skillnader i fysisk mognad ska avskaffas, således innebär det
att verksamheter som distriktslag och ungdomslandslags inte ska användas. Istället menar han
på att följande verksamhetsprinciper för föreningar ska följas:21
 Låt så många som möjligt vara med så länge som möjligt.
 Låt varje individ utvecklas efter sina egna, unika förutsättningar.
 Varje individ ska i sin utveckling endast jämföras med sig själv.
 Låt kampmomentet i tävlingen vara överordnad resultatet.
Följer föreningar dessa verksamhetsprinciper menar Peterson på att vi uppfyller dels
samhällets mål - demokratisk fostran, en bra social miljö, idrott år alla etc. - dels föreningars
mål, så många och så bra seniorutövare som möjligt.

3.4 Ridsporten
Från och med 1993 säger ridsportens stadgar att alla ridsportföreningar måste ha en
ungdomssektion samt en ledamot och en suppleant i föreningsstyrelsen. Ungdomssektionen
består av föreningens alla medlemmar under 26 år, har en egen styrelse och ansvar för en egen
budget. På distriktsnivå gäller samma sak och på förbundsnivå finns en central
ungdomssektion samt att 2 ledamöter och 2 suppleanter ska ha plats i förbundsstyrelsen.
I början fick ledamöter kvoteras in i förbundsstyrelsen och de första ledamöterna fick kämpa
mycket för att få gehör för sina åsikter. Under årens lopp har detta blivit en naturlig och
självklar del av förbundets arbete. Förutom kravet på ungdomssektion har förbundet också ett
flertal ledarskapsutbildningar och egna utbildningsmaterial riktade till unga medlemmar i
olika åldrar.
Denna struktur gör att ungdomar har en chans att vara med och påverka på alla nivåer.
I klubben, i distriktet och på förbundsnivå. Det har skapat en kultur där det t.ex. har blivit en
status hos föreningens unga medlemmar att vara med i ungdomssektionen.
Enligt Helena Carlsson, ordförande i Svenska Ridsportförbundets centrala Ungdomssektion,
är denna struktur förbundets framgångsrecept där unga tidigt lär sig att påverka, organisera
och leda andra. Unga stalltjejer och killar är ofta goda ledare och det finns många bra exempel
på detta: Karin Mattsson, Eva Ohlsson (EU-minister) och Antonia Axelsson Johnsson.
18
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Intressant forskning finns i ämnet ”Stallet – en jordnära ledarSkola” av Lena Forsberg på
Luleå Tekniska universitet. Lena har under tre år tittat närmare på stallmiljöns betydelse för
unga tjejer.
Som ung aktiv ridsportare jobbar du oftast helt ideellt t.ex. då du leder hästar på lektioner för
nybörjare, är skötare och sköter om ridskolans hästar, är Stallvärdinna och tar hand om nya
ryttare och deras föräldrar i stallet, är ledamot i ungdomssektionen eller leder teorilektioner
för yngre ryttare. Det är först när de som 18 åringar får hålla i ridlektioner som de får ett
arvode. Det ideella engagemangets mervärde är att de får umgås med likasinnade, skapar
kontakter, påverkar verksamheten och att de om några år kan leva på sitt hästintresse.
FULK - Förberedande ungdomsledarkurs
Denna kurs är för ungdomar i åldern 12-14 år som vill hjälpa till som ledare på ridklubben.
Den är på två sammanhängande dagar, vanligtvis över en helg. I Stockholm arrangeras
fyra Förberedande ungdomsledarkurser per år. (med ca 16-20 deltagare per tillfälle)
Kursinnehåll: Ledarskap, Aktivitetsplanering, Affischkonst, Framträda inför grupp,
Föreningskunskap, Metoder och övningar.
Kursavgift 2011 var 800 kronor.
ULK - Ungdomsledarkurs I-III Rekommenderad ålder är 16 år (minimiålder 15 år)
Ungdomsledarkursen även kallad ULK är en ledarutbildning som vänder sig till ungdomar
som vill vara med och stödja ungdomsverksamheten i ridklubben. Kursinnehåll: Barn och
ungdomars utveckling, Ledarskap, Föreningskunskap, Aktivitetsplanering, friskvård,
Framträdande inför grupp och ungdomsverksamhet.
Utbildningen är uppdelad i tre steg om totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger.
Mellan stegen delas det ut hemuppgifter som kunskapsmässigt bygger på varandra.
Utbildningen styrs av Svenska Ridsportförbundet men arrangeras av distrikten. I Stockholm
arrangeras fyra Ungdomsledarkurser per år med ca 20 deltagare per tillfälle. Efter avslutad
kurs kan man söka den centralt arrangerade fördjupningssteget. Man får även behörighet att
söka ridledarkursen.
Mål med kursen: Att stärka och förbättra rollen som ledare, få insikt i Svenska
ridsportförbundets tankar om gott ledarskap, kunna planera och genomföra aktiviteter och
utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet, få förståelse för hur viktig säkerheten
är i samband med hästar och ryttare, ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i
föreningsverksamheten på klubben och utveckla en god hästhållning/horsemanship För att bli
godkänd på kursen måste man delta på vid alla tre tillfällena.
Kursavgift 2011 var 2.800 kronor.
Hästungdomsledarkurs
Hästungdomsledarkurs, HULK är en fortbildning för ungdomsledare som vill få mer
hästkunskap och lära sig mer om hur man leder barn.
Kursen vänder sig till alla som genomfört Ungdomsledarkurs 1-3 och arrangeras en gång per
år. Den är på fyra dagar och tar upp ämnen såsom; ledarskap, jag som ledare, pedagogik,
ridskolan som fritidsgård, att leda barn, ridning, hästkunskap mm. Kursen innehåller teori,
praktik och ridning.
Mål med kursen: Att öka ungdomsledarnas kunskaper om hästens och hästhållning, att
ungdomsledarna får bättre förutsättningar att förstå och delvis förutse hästens beteende och
reaktioner, att ungdomsledarna på ett säkert sätt kan hjälpa och undervisa barn på
ridklubben/ridskolan, och att hästens välbefinnande sätts i centrum.
Kursavgift 2011 var 2 500 kronor.
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Fortbildning för ledare
Varje år utbildar Svenska Ridsportförbundet 700 ungdomar till Ungdomsledare. Projektet
Ledarfokus har till uppgift att ta fram fortbildningskurser för att motivera och inspirera
ridsportens ungdomsledare att fortsätta vilja vara ledare.
Det är Svenska Ridsportförbundet som ansvarar för projektet och dess syfte är att utöka
kursutbudet för dem som har gått ungdomsledarutbildningen. Under de snart tre år som
projektet har på gått har det utformats fem olika fortsättningskurser som alla som redan gått
Ungdomsledarkurs I-III, kan gå.
De olika inriktningarna är
Ta täten: för ungdomsledare som vill utvecklas i sitt personliga ledarskap.
På barns vis: för de som vill jobba med stallets yngsta.
Väl Tränad: Lära sig att kombinera ridningen med egen hälsa och träning.
Styrelseproffs: Utvecklas i sin roll som förtroendevald.
Hästkunskap: för de som vill lära sig mer om Hästkunskap.
Utbildningarna är fristående och tanken är att ungdomsledarna kan välja att gå en eller flera
stycken. Utbildningspaketen riktar sig inte bara till ungdomar, utan till alla som har gått
Ungdomsledarutbildningen ULK eller "vuxenvarianten" VULK.
Ungdomssektions Kurs
Kursinnehåll: Det här är kursen för alla ungdomssektioner i Stockholms Län som vill bli
bättre på föreningsteknik. Hur jobbar vår Ungdomssektion idag? Idéutbyten och diskussioner,
Föreningsteknik och på vilket sätt kan vi jobba med andra klubbar?
Deltagarna får kunskap i föreningsteknik, hjälp med hur de kan förbättrar sin verksamhet, de
får tips och idéer på aktiviteter men framförallt så skapar deltagarna nätverk med andra
ungdomssektioner i Stockholmsdistriktet. Kostnad: 1000 kronor/ungdomssektion.

4 Hur får vi ungdomarna att spela fotboll längre?
4.1 Samverkanslag
Idag väljer en del föreningar att gå samman när man märker att antalet spelare blir färre.
Man gör det även för att kunna ge sina spelare en bra spelarutbildning beroende på hur
mycket tid, engagemang och intresse som finns hos spelaren. Det finns dock spelare som
känner att deras moderförening inte kan ge dem den utmaningen de vill ha och därför börjar
de att pendla långa sträckor för att träna.
Samverkan mellan närliggande föreningar från t.ex.13 år upp till senior skulle kunna innebära
att föreningarna kan erbjuda bra verksamhet för de spelare som satsar och vill mest för
tillfället samt även en möjlighet att tillfälligt gå ihop för att få ihop lag och kunna fortsätta
med seriespel. Detta förslag skulle stimulera samtliga spelare, oavsett ambition, och
moderföreningens lag ”faller” inte med samverkanslagen.
Varför skulle det här kunna vara en metod?
 Större konkurrens för topplagen inom varje åldersgrupp (jämnare matcher)
 Vi behöver fler duktiga juniorer för topplagen på seniorsidan att välja bland.
 Vi skulle höja konkurrensen och därmed standarden i seniordivisionerna
De mindre klubbarna behåller sina duktiga spelare längre, ända till seniornivå.
 Känslan finns att de spelare som tidigt lämnat sin moderförening för en toppklubb och
som senare blir ”utslagen” väljer att sluta och inte komma tillbaka till moderföreningen.
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Det finns för få alternativ för de som vill satsa rejält.
Idag är vi alldeles för enformiga i vårt utbud på 11-manna nivå. Vi erbjuder, i de flesta
fall, enbart ett alternativ för de som vill spela mycket fotboll.
Kombinationen av många träningar/matcher, skola och lång resväg tar på unga spelare.
Fler skulle stanna kvar i sin hemkommun om det fanns ett konkurrensmässigt alternativ.
Dynamiken i den fria representationsrätten skulle också medföra att spelaren, beroende på
utvecklingstakt, lättare hamnar i sin, för stunden, rätta miljö.
Tryggheten i omgivningen skulle också innebära att fler spelar fotboll längre.
Vi skapar också en större stolthet för kommunens representationslag vilket är viktigt för
det lokala varumärket. Innebär också, vilket inte ska föraktas, större möjligheter att
involvera kommunen.
Det blir enklare och mer gynnsamt för föreningarna att komplettera varandra istället för att
konkurrera.
Detta är även ett bra alternativ för föreningarna istället för hopslagningar.
hopslagningar som riskerar att ta död på, det av föreningen sedan länge uppbyggda,
varumärket och klubbkänslan.

En viktig och avgörande del i detta är de Tävlingsbestämmelser som finns idag. Dessa serier
skulle i ett första skede kunna ligga utanför den vanliga serieverksamheten och därför kunna
undantas från tävlingsbestämmelserna liknande den modell som används inom F17 och U21.
Där förekommer fri representationsrätt och det upplevs idag som positivt av många.

4.2 Organiserad spontanfotboll
Organiserad spontanfotboll är fotboll i sin enklaste och renaste form. Det är gratis utan krav
på föranmälan och oftast bara match. Föreningarna ansvarar i samverkan med kommunen,
polis och fältassistenter. Det bedrivs ofta på fredagar, lördagar samt söndagar och har visat sig
vara ett effektivt sätt att nå fotbollsintresserade ungdomar utanför föreningslivet. Exempel på
platser där organiserad spontanfotboll finns idag:
.
Sundbybergs IK i samverkan med Sundbybergs kommun i Hallonbergens IF.
Konyaspor KF i samarbete med Botkyrka kommun Alby Sporthall
IFK Tumba i samarbete med Botkyrka kommun i Tumba
Huddinge IF i samarbete med Huddinge kommun Vårby och Flemingsberg
AIK i samarbete med Stockholms Kommun Rinkeby
Spånga IS och Djurgårdens IF i Kista Rinkeby
Positiva effekter av den organiserade spontanfotbollen har bl.a. varit:
Ledarrekrytering
Uppstår nya fotbollsföreningar
Startas nya lag med t.ex. tjejer som annars inte skulle ha deltagit.
Det förekommer även numera spontanfotboll för specifika grupper som t.ex. män och kvinnor
med annan etnisk bakgrund än svensk vilket har gjort att man även kan lyfta organiserad
spontanfotboll som något som bidrar till en allmän bättre folkhälsa då dessa grupper tidigare
varit fysiskt inaktiva .22

22

http://www.rf.se/RFdistrikt/Stockholm/Nyheter/Driveinlevervidare/
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4.3 Samarbete med Korpen
Beskrivning av KORPEN STOCKHOLMS UNGDOMSFOTBOLL
Sedan 2006 har Korpen Stockholm haft en ungdomsklass i 7-mannafotboll för killar, tjejer
och mixade lag i åldrarna 15-20 år. Lagen i ungdomsserierna betalar en reducerad avgift.
I utefotbollen hade de 2011 fyra serier och i innefotbollen tre serier men 2012 är målet att de
ska slå den siffran rejält!
En nyhet är nämligen att ungdomsserierna i år kommer spelas på konstgräs.
Det är fredagskvällar som gäller på en rad olika fotbollsplaner i Stockholm.
Exakt vilka det blir är inte spikat än men tanken är att ha fem olika geografiska områden:
 Norr (blåa linjen mot Hjulsta/Tensta)
 Väster (gröna linjen mot Vällingby/Hässelby)
 Central (innerstan)
 Öster (gröna linjen mot Farsta/Skarpnäck)
 Söder (röda linjen mot Skärholmen/Vårberg)
Detta så att lagen kan spela i sitt respektive närområde.
I innefotbollen spelas alla serier i Sporthallarna Brommaplan.
Avgift: Anmälningsavgift (2.250 kr) + Walk-Over-pott (800 kr) = 3.050 kr
(WO-potten är en deposition som ligger kvar till nästa säsong om laget inte lämnar någon
WO och som återfås den dagen laget slutar spela i Korpen)
Domararvode: 100 kr/match och lag (utefotboll), 70 kr/match och lag (innefotboll)
Vad framhåller Korpen som fördelar med att spela i Korpen kontra ex. Stockholms
Fotbollförbund?
 PRISET Det är avsevärt mycket billigare att spela i Korpen
 ENKELHETEN Inga laguppställningar eller spelarlegitimationer, dock måste spelarna
registreras på Korpens hemsida innan de spelar match
 INGA KRAV Man behöver inte träna fyra gånger i veckan utan kan hålla ihop sitt
kompisgäng med en match i veckan
Ordet ”korpfotboll” hade tidigare en negativ klang då spelarna var åldersstigna och kvaliteten
på spelet, domarna och planerna ganska mediokra. Men det har ändrats rejält de senaste åren.
Nu är medelåldern mycket lägre både på spelare och domare och många av våra domare
dömer högt upp i StFF, några av dem så pass högt upp som division 4.
Av de ca 20.000 medlemmar är drygt 3.000 ungdomar i åldrarna 15-20 år så bilden av Korpen
har sannerligen förändrats.
ÅLDERSGRUPP

KILLAR

TJEJER

15 år (födda 1996)

52

57

16 år (födda 1995)

145

19

17 år (födda 1994)

238

27

18 år (födda 1993)

408

35

19 år (födda 1992)

319

47

13

20 år (födda 1991)

279

49

TOTAL

1.441

234

Antal ungdomsspelare
i Korpen per
åldersgrupp

Hur anmäler man sitt lag?
Surfa in på www.korpenstockholm.se
Där skriver man in lagnamn och tröjfärg samt nedanstående personuppgifter:
Lagledare (personnummer, namn, adress, telefon och mailadress)
Vice lagledare (personnummer, namn, adress, telefon och mailadress)
Spelare (max 28 st med personnummer, namn, adress, telefon och mailadress)
Man ska även fylla i närvarokort och skicka till Korpen två gånger under säsongen. Detta för
att Korpen får LOK-stöd för ungdomar upp till 20 år vilket gör att vi kan ha rabatterade
priser.23

4.4 Skolsamverkan
Johan Fallby, Svenska Fotbollsförbundets riksinstruktör i beteendevetenskap, beskriver med
hjälp av Bronfenbrenners teori hur viktig samverkan är mellan en spelares nätverk för att
uppnå ett helhetsperspektiv på spelarutbildning; han kallar det för fotbollskvadraten.
Fotbollskvadraten består av spelarens familj, förening, förbund samt skola och nedan figur
illustrerar relationen mellan spelaren och de olika aktörerna.24
Familj

Skola

• känslomässigt stöd
• lagom utmaning
• konkret hjälp
• ”markservice”
• ge kompletterande
perspektiv till idrotten
• goda förebilder

• utveckla egenskaper utanför
fotbollen
• allmänbildning
• yrkesutbildning
• öka möjligheten för spelaren
att verka i samhället
• tydlig kommunikation,
flexibla lösningar och stöd

Spelare
kamrater
Förening

Förbund

• utbilda i färdigheter för
elitfotboll
• tydlig kommunikation,
flexibla lösningar och stöd
• se till hela människan
• skapa en god kultur för
etik och moral

• stärkta utvecklingsmöjligheter
• riktlinjer för etik och moral
• verka för tillämpning,
utbildning och forskning
• tydlig kommunikation, flexibla
lösningar och stöd

Idag finns det samarbeten mellan förbundscertifierade skolor och föreningar och
fotbollsprofiler är vanligt förekommande. En variant av fotbollsprofil är att en förenings
instruktörer arbetar i alternativt hyrs ut till skolan och bedriver fotbollsträning med
23
24

Information från Henrik Teljfors, Idrottskonsulent, Korpen Stockholm
Fallby, Johan.(2006). Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv. Svenska Fotbollsförlaget, s. 137f
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föreningens fotbollsspelare – även spelare från andra föreningar deltar – i skolmijön under
skoltid. Denna typ av fotbollsprofil genomförs oftast i samarbete med väletablerade
föreningar och mindre lokala föreningar har inte alltid möjlighet eller resurser att inleda ett
sådant gediget samarbete. Det som kan vara intressant att studera är hur rutiner kan skapas för
att skapa presumtiva samarbeten som inte är för stora så mindre föreningar kan samverka med
den lokala skolan.
Det finns flera områden där skolor och föreningar kan samverka utöver just fotbollsträning
och exempel på det är: etik och moral, hälsa, kost, kommunikation, pedagogik, didaktik etc.
En viktig fråga att utreda är ifall det centralt – dvs. förbunden – kan skapas mallar och rutiner
för samarbeten mellan skola och föreningar som är anpassad för små föreningar. Hänsyn bör
tas till att det bör vara så lite administration som möjligt och att konkreta verktyg konstrueras.
Om fallet blir så att en sådan mall konstrueras kan vi kanske vara med och skapa en optimal
spelarutbildning för spelare i varje by i Sverige och uppnå Svenska fotbollsförbundets vision:
En förening i varje by – fotboll för alla.

4.5 Fler anläggningar
Fotbollen behöver fler anläggningar om vi ska ha möjlighet att få fler som spelar längre.
Då förbundet gör sina kommunbesök i anläggningsfrågan och presenterar antal
anläggningstimmar och fotbollsplaner/hallar som skulle behövas är det viktigt att man även
tar med de timmar då Korpen utnyttjar planer/hallar. Det för att lyfta fram hur mycket fotboll
det verkligen spelas inom Stockholm med omnejd.
StFF:s anläggningskommitté har under många år jobbat aktivt mot kommunerna för att öka
antalet fotbollsplaner och det har och håller på att byggas många konstgräsplaner. En del
föreningar har dock kvar någon/några grusplaner/gräsplaner. Det har i flera föreningar
uppstått problem när alla vill träna på konstgräs och ha ”bra” träningstider. Att träna på grus
duger helt enkelt inte längre vilket gör att det finns grusplaner som inte används.

4.6 Idrottslyftet
Idrottslyftet - mer och fler skolsamverkan är en del av Idrottslyftet som samordnas av
Stockholms Idrottsförbund. I varje kommun och stadsdel inom Stockholms stad finns det idag
upparbetade nätverk med föreningar, kommuner och skolor som arbetar tillsammans för att
föreningarna i anslutning till skoldagen ska kunna visa upp sin idrott för skoleleverna.
Föreningarna söker tillsammans idrottslyftsmedel för den verksamhet som de gemensamt har
lagt upp i nätverket. Fotbollsföreningarna är idag väl representerade i nätverken men många
föreningar har ännu inte hittat dit. Här har Stockholm Fotbollförbund en möjlighet att ge fler
fotbollföreningar information om möjligheten att delta och ta del av de upparbetade kontakter
och rutiner som finns.

4.7 Utbilda tränare
Svenska Fotbollförbundet och högskolan i Halmstad har på initiativ av ett flertal elitklubbar
genomfört en studie med rubriken ”Psykisk hälsa och välmående i fotbollsakademier”.
Undersökningen har gjorts på 4 fotbollsföreningar med akademier där frågor ställts till spelare
i akademi och breddlag i varje åldersgrupp från 11 – 18 år. Där lyfter man bl.a. att en av de
viktigaste faktorerna för det psykiska välmående, både på bredd- och akademinivå, visar sig
vara relationen till den egna tränaren.
Johan Fallby, riksinstruktör på SvFF, drar paralleller till en uppmärksammad undersökning
om lärarens avgörande roll för kvalitén på undervisningen. Där slogs det fast att det är
15

lärarens personlighet och komptetens snarare än typen av skola som har störst betydelse för
hur eleven mår och presterar. Tränarens roll i fotbollen är här jämförbar med lärarens i skolan
menar Fallby.
Det är i åldersgrupperna 16-18 år där det upplevda stödet från tränaren drastiskt sjunker bland
just akademispelarna. Tips från Johan är: Tränaren är sannolikt den mest betydelsefulla
faktorn i idrottsmiljön och att då möta spelarnas behov är sannolikt den viktigaste metoden..25
Årligen erbjuder Stockholms Fotbollförbund fördjupade ledarskapsutbildningar vid fyra
tillfällen.
En för alla – Alla för en är en
Målgrupp: Tränare/ledare för 5 och 7-mannalag
Är en kurs/workshop om gruppdynamik i barn- och ungdomsidrotten. Kursen fokuserar på
laget och lagmekanismer för att stärka gruppkänslan i ungdomslag. Deltagarna får inblick i
dynamiken bakom hur en barngrupp fungerar och hur du kan skapa ett gott gruppklimat.

Hur kan man skapa vi-känsla och sammanhållning i laget?
Hur kan du som ledare verka för att barnen växer, trivs och utvecklas.
Utgångspunkten är barns utvecklingspsykologi, kopplat till gruppsykologi i
idrottssammanhang både på grupp- och individnivå. Ambitionen är att ha de gruppdynamiska
processerna i centrum.
Den andra heter På tå när det är dags - Att vara ungdomstränare ur ett psykologiskt
perspektiv.
Målgrupp: Tränare och ledare för ungdomar i åldern 13 - 18 år
Kursen tar upp tonåringars identitetsutveckling och framgångsfaktorer för både individen och
gruppen. Kursens innehåll:
Ungdomstiden - Ett helhetsperspektiv
Självkänsla - Självförtroende
Motivation - Inre och yttre faktorer
Prestation - Stress

5 Hur får vi ungdomar att bli tränare/ domare/
förtroendevald inom fotbollen?
5.1 Strukturella förändringar
Det sägs ofta att ungdomar inte vill engagera sig men i den enkätundersökning som gjordes
våren 2005 i samband med C-uppsatsen ”Är idrotten demokratisk?”26 framkom det att de
tillfrågade vuxna (41 st anställda inom idrotten) såg olika svårigheter med ungdomspåverkan.
Dessa var:
 Idrottens organisation
 Tidsbrist
 Osäkerhet
 ”Gubbväldet”
25
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Detta är även de saker de vuxna ville att man skulle ändra i framtiden för att få ökad
ungdomsdelaktighet
Slutsatsen i C-uppsatsen lyfter att idrotten måste våga fråga ungdomar för att få in dem i
verksamheten. Dessutom måste man våga ge dem ansvar och släppa taget om makten och de
gamla tankesätten. Detta kan ske på olika sätt. För att få den bästa organisationen bör man ha
blandade åldrar på samtliga nivåer.

Vill man ha ökad ungdomsdelaktighet finns det fem punkter man kan tänka på:
 Fråga de unga gärna personligen inför ett ledaruppdrag
 Ge ansvar, våga släpp taget
 Lyft fram de unga, erbjud dem mentorskap och utbildningar
 Blanda åldrar i styrelser, valberedning samt arbetsgrupper
 Ändra stadgarna om de övriga punkterna redan genomförts utan resultat.
I RF:s stadgar står följande under 3 § Sammansättning av styrelse mm
”Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för att styrelsen, valberedningen,
kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och
män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan
organisation där fler än en person ska ingå”.

5.1.1 AGUST
Inom Stockholms Fotbollförbund har det sedan 1996 funnits olika typer av sammanslutningar
där ungdomar mellan 15-25 år varit ledamöter. Sedan 2008 heter den gruppen AGUST.
AGUST är en arbetsgrupp som rent organisatoriskt ligger under Föreningskommittén och
ansvarsområde Organisationsledare. Ansvarig för Organisationsledare i Föreningskommittén
är AGUST:s kontaktperson och bollplank. Han/Hon kommer bl.a. att följa upp och stämma av
beslut. Två gemensamma temamöten med Föreningskommittén kommer att genomföras varje
år.
Arbetsuppgifter
 Arrangera nätverksträffar under namnet Ungt nätverk, för att inspirera engagerade
ungdomar med fotbollsintresse
 Initialt presentera och marknadsföra Ungt nätverk internt i Stff
 Aktiv dialog med styrelse och kommittéer för att slussa in lovande unga ledamöter.
AGUST syfte är att rekrytera och utbilda fotbollsintresserade ungdomar till att bli
organisationsledare inom StFF och/eller deras föreningar.
AGUST verksamhetsidé: AGUST ska driva ett nätverk för fotbollsintresserade ungdomar i
Sthlm för att säkerställa deras delaktighet och påverkan inom Stockholmsfotbollen.
AGUST vision: Alla fotbollsintresserade ungdomar i Stockholm är eller har varit i kontakt
med Stockholms Fotbollsförbunds Ungt Nätverk år 2020.
I ”Ungt nätverk – standardrapport” från december 2010 har några av de ungdomar som
deltagit vid nätverksträffarna svarat på frågor kring varför det är bra med ett nätverk för
yngre.
”Alltid bra att skapa kontakter, vi kan alltid lära av varandra”
”Jag har förstått värdet i att kunna prata med jämnåriga om problem som uppstår i lagen”
17

”Flera ungdomar vill nog tala med ledare i jämn ålder till skillnad från vardagen där man
har kontakt med medelålders ledare”
I ”AGUST inventerar och frågar” ställdes frågor till 177 barn- och ungdomsföreningar och
svarsfrekvensen blev ca 30 %. En av frågorna var: ”Har du förslag på hur StFF kan jobba
med ungdomsdelaktighet?” Så här svarade några av de vuxna som deltog i undersökningen:
”Mer info via mail som kan spridas till klubbens unga ledare”
”Gärna lite mer föreningsbesök ute i klubbarna”
”Föreläs för och utbilda klubbdirektörer och kanslipersonal m.fl. så att de erhåller en positiv
bild av Ungt Nätverk.”
”Berätta om AGUST och Ungt Nätverk på Stff:s utbildningar”
Under åren i AGUST kommer ledamoten ha möjlighet att prova på olika roller såsom
sammankallande, mötesledare och sekreterare. I övrigt kommer även enskilda utbildningar att
erbjudas såsom: Mötesteknik, Leda processer, Marknadsföring, Kommunikation, Idrottens
organisation, StFF:s organisation och strategidokument och Föreningskunskap.
Utbildningarna är tänkta att ge kunskaper och förbereda ungdomarna på
förtroendemannauppdrag.

5.1.2 Förbundsledare 2010 inom SvFF
Projektet Förbundsledare 2010 var svensk fotbolls största satsning någonsin på unga
förtroendevalda och unga ledarbegåvningar och genomfördes mellan 2008-2010.
Projektets syfte var att testa metoder och arbetssätt för att rekrytera unga ledarbegåvningar
som organisationsledare i svensk fotboll.
Målet var att till SvFF:s konstituering år 2009 och 2011 ha unga ledarbegåvningar som kunde
arbeta som kommittéledamöter inom SvFF samt i styrelser och kommittéer inom sina SDF
eller föreningar. Tanken var att när projektet var slut skulle de unga ledarna vara mer
förberedda för sina uppdrag inom föreningar, distrikt och SvFF än tidigare generationer. Inom
SvFF fanns sedan öronmärkta platser för unga ledarbegåvningar inom samtliga kommittéer.
Projektet innehöll tre delar; utbildning, mentorskap, praktik. Från StFF deltog 5 unga
ledarbegåvningar och av dessa är 3 fortfarande aktiva inom Stff:s organisation.
I och med projektet valde man även att låta de av AGUST ledamöter som ville ingå i en annan
kommitté. Inom Stff:s kommittéer finns det idag, januari 2012, 7 st. unga ledare av 47
ledamöter (ca 15 %)

5.2 Förbundsutbildning
Sedan starten med Avsparkskurserna 2007 har ca 10 % av deltagarna varit ungdomar.27
AGUST enkät, ”AGUST inventerar och frågar” visar att föreningarna önskar en
tränarutbildning för sina unga ledare innan sommarfotbollsskolorna, en ”Avspark light” .
Kursen skulle kunna inspireras av ”Träna och leda små lirare” som är en bra bas men som
behöver få ett kursmaterial som tilltalar yngre deltagare.
I enkäten är det många som lyfter just att utbildningen behöver vara anpassad till unga både
när det gäller innehåll men även när det gäller tid, plats, dag och hur man lär ut.
Ser man till ”Ungt nätverk – standardrapport” så framkommer det att ungdomar helst vill ha
utbildning inom: att bygga ett lag, ledarskap, fotboll – praktiska övningar, samarbetsövningar/
teambuilding, mental träning och kommunikation/ konflikthantering.
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Redan idag har många föreningar domarutbildningar som en del i sin spelarutbildningsplan.
Det har gjort att det idag inom StFF finns väldigt gott om domare. 28
Genom ”Föreningsträdet”, som är nytt från 2012, erbjuds samtliga föreningar kan respektive
organisation följa en röd tråd genom spelarens utbildning inom fotbollen. För varje år, från 6
år och uppåt finns ”hållplatser” med vad föreningen exempelvis kan beröra på föräldramöten
och spelarmöten. Föreningen kan hålla vissa utbildningar i egen regi men också kontakta
Stockholms Fotbollförbund, StFF, för vidare information.

5.3 Samarbete med SISU/Stockholms Idrottsförbund
Att få ungdomar som ledare handlar väldigt lite om ungdomarna i sig och väldigt mycket om
föreningens arbetssätt, strukturer och kunskaper om hur man rekryterar och behåller unga
ledare. I projektet Unga Ledare har Stockholms Idrottsförbund (SIF) därför tagit bort
ledarskapsutbildning för ungdomar och istället fokuserat på utbildningar för styrelser.
SIF erbjuder två olika insatser:
 Rekrytera Flera
En 3-4h lång träff där styrelsen får hjälp att skapa en rekryteringsplan för hur de ska få
ungdomarna i just sin förening att ta steget och bli ledare.
 Ungdomsbarometern
En 3h träff för styrelsen och ungdomar i föreningen. Under träffen får unga och äldre mötas
och tillsammans titta på hur de kan utveckla föreningens verksamhet. Målet är att locka
ungdomar att engagera sig i föreningens arbete och att få styrelserna att se den enorma
kapacitet som ungdomarna utgör.
Alla de insatser som SIF gör kan bekostas via Unga Ledare-medel genom att en
överenskommelse görs med deltagande förening.
För mer info se www.stockholmsidrotten.se

5.4 Idrotts-CV
Det är många av de unga som är aktiva som tränare, domare eller ledare vars ideella
engagemang blir deras första ”jobb”. Är man dessutom intresserad hinner man under sina
ungdomsår ofta med att ha flera olika roller inom sin förening.
Att som ung ledare jobba ideellt innebär att man får stor erfarenhet som inte alltid
uppmärksammas och används i jobb- och utbildningsansökningar. Det är viktigt att informera
unga ledare om att de får viktig erfarenhet och kompetens genom sitt ideella uppdrag.
Erfarenheter som de kan ha nytta av i resten av livet och se som en merit att ta med i ett CV.
En undersökning som företaget Saplo gjort 2011 bland de platsannonser som fanns på
www.monster.se visade att de mest eftersökta egenskaperna hos arbetsgivarna var:
1) noggrann
2) strukturerad
3) självgående
4) flexibel
5) serviceminded
6) prestigelös
7) ansvarstagande
8) stresstålig
28
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9) samarbetsvillig
10) tävlingsorienterad29
Många av dessa egenskaper besitter våra fotbollsungdomar.
Inom fotbollen har vi vissa egenskaper som till stor del hör ihop med olika roller (beror
självklar också på hur man är som person)
Dessa är bland annat:
 Domare – van vid snabba beslut och konflikter, ta ansvar och kontakt med människor.
 Ledare, planera, genomföra, utvärdera, flexibel, kreativ, ta ansvar, stresstålig, social
kompetens Förtroendevald – Diskutera, stå för sin åsikt, ta ansvar, initiativrik, lösningsbenägen.
Lika viktigt som att kunna sätta ord på sina egna egenskaper är att kunna visa vilka domaroch tränaruppdrag man har haft, hur många timmar och vad det inneburit i t.ex. planering,
träningar och matcher. Tänk att man redan vid 18 års ålder kan ha flera hundra timmar med
praktisk erfarenhet av ledarskap. Dessa ”idrottsledartimmar” glöms tyvärr ofta bort.
Att kunna visa upp för en arbetsgivare vilka idrottskurser man har gått, vem som står bakom
(SvFF, UEFA) hur många timmar/dagar och vilket innehåll de haft (pedagogik, ledarskap) ger
också ett mer levande CV.
Landslagets fotbollsskola har intyg till dem som varit ledare på fotbollskolan och
Utbildningspasset finns kopplat till våra tränarutbildningar där det kontinuerligt stämplas att
du gått en utbildning. Detta kan enkelt kopieras till ett CV.

6. Förslag till beslut
6.1 Hur får vi ungdomarna att spela längre?
6.1.1 Samverkanslag
Syftet med Samverkanslag kan beskrivas vara två:
 Skapa en form för att stimulera ambitiösa spelare genom att närliggande föreningar
bildar ett samverkanslag för att spela jämnare matcher.
 Vid brist på spelare möjliggöra fortsatt seriespel inom StFF:s organisation.
Vi föreslår att: Tävlingskommittén ser över vad StFF kan förändra i Tävlingsbestämmelserna
(TB) för att vi ska kunna öka samverkan mellan föreningarna genom mer flexibla
lagsammansättningar.

6.1.2 Organiserad spontanfotboll
Vi föreslår att: En mall tas fram som underlag för de föreningar som vill starta upp samt att
även en mall för sökande av Idrottslyftet tas fram.
Förslag att: Styrelsen ser över möjligheten att en anställd jobbar med frågan på förbundet och
kan stötta de föreningar som vill starta upp med organiserad spontanfotboll. Den anställda har
kontakt med kommuner, ingår i förbundets kommungrupp samt har koll på vilka bidrag man
kan söka inom respektive kommun.
Förslag att: Organiserad spontanfotboll blir Föreningskommitténs ansvarsområde.
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6.1.3 Samarbete med Korpen
Vi föreslår att: Styrelsen tar kontakt med Korpen Stockholms styrelse kring samverkan i
åldrarna 15 – 20 år. Vi vill att Korpens verksamhet ska ses som en kompletterande och inte en
konkurrerande verksamhet.
Vi uppmuntrar föreningarna att starta Korplag i föreningens namn för att på så sätt behålla
sina spelare längre i föreningen.

6.1.4 Anläggningar
Vi uppmuntrar styrelsen att fortsätta sitt arbete med kommunbesök samt att räkna in Korpens
fotbollstimmar i statistiken.
Vi vill uppmuntra föreningarna att tänka på följande:
Hur används planerna i och av föreningen? Hur fördelas träningstider?
Hur utnyttjar föreningarna befintliga planer idag?
Går att träna fler lag på en plan? Hur ser planfördelningen ut inom föreningen?

6.1.5 Skolsamverkan
Vi föreslår att: Stockholms Fotbollsförbund ser över ytterligare samverkansformer mellan
skola och förening så att varje spelare ges möjlighet till att vara en del i ”fotbollskvadraten”.

6.1.6 Utbilda tränarna
Vi rekommenderar föreningarna att utbilda sina tränare enligt t.ex. Föreningsträdet eller skapa
en egen tränar- och ledarutbildningsplan.

6.2 Hur får vi ungdomar att bli tränare/ ledare/ förtroendevald inom
idrotten?
6.2.1. Strukturella förändringar
Vi uppmuntrar föreningarna att ha ökad ungdomsdelaktighet och ta till vara på nedanstående
punkter:
 Fråga de unga gärna personligen inför ett ledaruppdrag
 Ge ansvar, våga släpp taget
 Lyft fram. Stötta och uppmunta de unga, erbjud dem mentorskap och utbildningar
 Blanda åldrar i styrelser, valberedning samt arbetsgrupper
 Ändra stadgarna om de övriga punkterna redan genomförts utan resultat.
 Se till att det finns någon morot för ungdomarna, behöver inte vara ersättning utan kan
vara utbildning, ledarträff, landskamp mm
 Arrangera mötesplatser så man får träffa andra unga ledare och utbyta erfarenheter
Vi rekommendera föreningarna att skapa rutiner för uppföljning av de spelare som väljer att
sluta för att upplysa dem om andra vägar inom fotbollen.

6.2.2 Förbundsutbildning
Vi föreslår att: StFF på hemsidan lägger in en flik med utbildningar som är intressanta för
ungdomar i åldern 15 – 20 år som t.ex. Engagerad 2.0 och Avspark.
Vi rekommenderar föreningen att följa Föreningsträdet eller ta fram en egen spelar- och
ledarutbildningsplan.
Vi föreslår att: Tränar- och spelarkommittéen tillsammans med AGUST tar fram en
ungdomsanpassad ”Avspark-light”. Detta bör även ske i samarbete med SvFF som har hand
om den centrala utbildningen och till viss del har påbörjat arbetet.
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Vi uppmanar StFF att ha geografiskt spridda kurser då det ibland anses långt att åka till Solna
på kurs samt att tänka på dagar, tider mm som passar unga ledare.
Vi föreslår att: StFF förändrar sin marknadsföring av kurserna så att de attraherar flera och
lättare kan konkurrera med det utbud av kurser som finns idag.

6.2.3 Samarbete med SISU/SIF
Vi föreslår att: StFF skriver in SISU:s och SIF:s utbildningar i vårt häfte med
utbildningsutbudet och ser dem som komplement till våra egna utbildningar samt marknadsför
dessa på hemsidan. Se 5.3

6.2.4 Idrotts-CV
Vi föreslår att: StFF på hemsidan ska skriva vad varje kurs innehåller och leder till för att
underlätta för deltagarna att formalisera sin kompetens.
Ett tydligt exempel att följa är Ridsportförbundets förklaringar se 3.4

6.2.5 AGUST
Vi föreslår att: AGUST bör anses som en kommitté och ligga direkt under styrelsen.
Man bör ha en ledamot plus en suppleant som adjungerade i styrelsen.

7 Övriga iakttagelser samt förslag
7.1 Olika aktörer på fotbollskartan
Idag finns det föreningar som dels berörs direkt av SEF , dels av SvFF och StFF och de
föreningar kan tänkas få olika budskap/direktiv av de olika organisationer som kan gå stick i
stäv med varandra. Hur ska de föreningarna agera? Med anledning av det föreslås att StFF
tillsätter en arbetsgrupp som reder ut begreppen bredd och elit samt relationen mellan UEFA,
FIFA, EFD, SEF, SvFF och StFF samt övriga aktörer som t.ex. sanktan.se. Det för att
underlätta för våra föreningar i distriktet som är i kontakt med många olika organisationer.
Det är även önskvärt att StFF för en dialog med SvFF kring en eventuell central utredning.

7.2 Spelarutveckling
Idag har vi en struktur vad avser spelarutveckling som innebär att vi skickar spelare till
distriktslagsläger, landsläger etc. I förstudien har det bland annat i forskningsavsnittet berört
varianter beträffande spelarutveckling.
Vi föreslår att: Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över framtida önskade strukturer för
en optimal spelarutbildning i Stockholm vad gäller dels spelarutbildning, få fram fler
landslagsspelare samt dels att få ungdomarna att fortsätta så länge som möjligt.
Arbetsgruppen bör uppmanas att i första hand inte ta hänsyn till redan befintliga strukturer
utan snarare just se över vad som är bäst för Stockholmsfotbollen.

7.3 Fotboll i skolan
Vi föreslår att: Tränar- och spelarkommittéen på sikt i samråd med de skolor som har
fotbollsprofil i grundskolan och gymnasiet bör föra in i skolcertifikatet att skolan ska erbjuda
utbildning inom föreningskunskap, fotbollens organisation samt regelkunskap.

7.4 Marknadsföring
Fotbollen är idag en konkurrensutsatt produkt bland många på marknaden, som just speciellt
ungdomar väljer att lägga pengar och fritid på
Vi måste också bli bättre på att sälja in och marknadsföra förbundets utbildningar mot
målgruppen.
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Vi föreslår att: StFF satsar på marknadsföring och har en anställd person med ansvar för
marknadsföring/grafisk profil.

7.5 Statistik
Vi föreslår att: StFF samlar in statistik kring spelare som slutar samt ser över hur många
ungdomsspelare som idag spelar seniorfotboll. Detta för att få ett underlag och se hur tappet
av spelare ser ut idag och om det förändras med åren.

8. Sammanfattning
I representantskapsbeslutet från 2010 nämns bland annat föreningspolicy, föreningscertifikat
och föreningssamarbeten som saker som föreningarna kan göra för att förbättra för spelarna
inom stockholmsfotbollen. Dessa delar är viktiga för att föreningarna själva ska börja fundera
kring hur vi agerar inom barn- och ungdomsfotbollen. Till det går även att koppla ”Idrotten
vill” samt det arbete med idrottens värdegrund som det jobbas med både från StFF:s sida men
även från SISU idrottsutbildarna och Stockholms idrottsförbunds håll. Ser man till den
faktadel som presenterats i förstudien är fotboll så mycket mer än att spela match och vinna.
Och anledningarna till varför man slutar med fotbollen är lika många som de som väljer att
sluta. Det finns dessutom ytterligare fakta kring många av de olika områdena
I oktober 2011 genomfördes ”Forum för barn- och ungdomsidrott”
Konferensen arrangerades av Centrum för Idrottsforskning (CIF), Riksidrottsförbundet samt
Malmö Idrottsakademi. Konferensen besöktes av ca 500 deltagare från hela Sverige och alla
idrotten. Huvudtalare var Istvan Balyi från Canada. Han arbetar utifrån ett system som kallas
LTAD (Long-Term Athlete Development) vilket fokuserar på optimal träning och tävling
genom speciellt utformade utvecklingsprogram för barn och ungdomar för att få ut maximal
kapacitet som vuxen. Modellen består av sju faser för långsiktig utveckling där stor hänsyn tas
till utvecklingsålder, tidig, medel och sen mognad (pubertet) liksom relativ ålder. Detta skall
ställas i motsats till hur tränings- och tävlingsupplägg vanligen ser ut för barn och ungdomar i
de flesta idrotter och länder idag där endast den kronologiska åldern styr upplägget.
Istvan hävdar att vi genom att införa vuxnas aktiviteter och rörelsemönster för tidigt för barn
och ungdomar förstör deras chanser till god och optimal utveckling och vi ökar istället risken
för skador och utslagning ur lag och idrott. Istället skall träningen läggas upp utifrån varje
individs aktuella utvecklingsfas. Den viktigaste fasen är före, under och strax efter puberteten
och när detta inträffar är olika för varje individ. Detta ställer höga krav på tränares kunskap
och engagemang. Ett problem idag är att de bästa och mest utbildade och erfarna tränarna
jobbar "i toppen" med eliten medan barnen får de med lägst erfarenhet och utbildning.30
Modellen har väckt stor uppmärksamhet och anammats av många organisationer och förbund
runt om i världen bland annat Belgien, Danmark, England.
I Sverige används den av Svenska Innebandyförbundet men fler och fler idrottsförbund samt
föreningar börjar se hur det kan implementeras i deras barn och ungdomsidrott, så även
Svenska fotbollförbundet.
Som avslutning vill vi knyta ihop våra iakttagelser med det vi skrev i början.
Området vi har tittat på är stort och det finns säkert saker som vi inte belyst.
Arbetsgruppen har, i enlighet med uppdraget, tagit fram några förslag till beslut som vi tror
skulle kunna genomföras i dagens läge för att förbättra för våra ungdomar inom fotbollen.
Vi ser dock gärna att man fortsätter arbetet och att man anställer en projektledare (som vid
Sanktan-utredningen) som kan jobba vidare och fördjupa sig inom vissa områden.
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9. Källor
”Är idrotten demokratisk? – en studie av ungdomars möjlighet att påverka verksamheten
inom den svenska idrottsrörelsen”
C-uppsats skriven av Josefine Jardenäs vid GIH (2005)
”Varför lämnar ungdomar idrotten?
- en undersökning av fotbollstjejer och -killar från 13 till 15 år.”
FoU-rapport 2004:3 skriven av Mats Franzén och Tomas Peterson
”Vilka stannar kvar och varför? – en studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott”
FoU-rapport 2008:4 skriven av Britta Thedin Jakobsson och Lars-Magnus Engström
Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet.
FoU-rapport 2011:2, Per Göran Fahlström
”Ledarna och barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran”
Karin Redelius, HLS förlag (2002)
"Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv" Fallby, Johan Svenska Fotbollsförlaget (2006).
”Talangutveckling eller talangavveckling”, Tomas Peterson SISU Idrottsböcker (2011)
Fotbollens spela, lek och lär, Svenska Fotbollförlaget, (2010)
Rapport Översyn av S:t Eriks Cupen, Johan Werner (2010)
Översyn av S:t Eriks-cupen fastställd av repskapet (2010)
Ungt Nätverk standardrapport från (2010)
AGUST inventerar och frågar, Standardrapport, (2010)
Stff:s kurskatalog (2011)
Stff:s ”färdiga paket” inom Idrottslyftet år 5 (2011)
SISU idrottsutbildarnas höstkatalog (2011)
RF:s stadgar, uppdaterade efter Riksidrottsmötet i maj (2011)

9.1 Elektroniska källor
www.korpen.se –Korpens hemsida
www.ungtnatverk.se – AGUST hemsida
www.stff.se – Stockholms Fotbollsförbunds hemsida
www.svenskfotboll.se – Svenska Fotbollförbundets hemsida
www.stockholmsidrotten.se – Stockholms Idrottsförbunds hemsida
www.ridsport.se/stockholm - Stockholms Läns ridsportsförbund
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www.rf.se - Riksidrottsförbundet
http://blog.saplo.com/top-10-characteristics-you-need-to-get-a-job/ - Saplos hemsida
http://ortomed.se/2012/01/13/ltad-idrottsmedicinsk-forelasning/ - Beskrivning LTAD
.
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