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Göteborg, 2022-04-13 

 

Motion till SvFF:s representantskap 2022 (datum inte bestämt) 

 

Regionala och nationella ungdomsserier ska tidigast börja vid 17-års ålder  

 

Bakgrund 

 

September 2021 fick Göteborgs Fotbollförbund en motion från 18 föreningar i Göteborg inför 

Göteborgs Fotbollförbunds representantskap den 7 december 2021. 

Förslaget i motionen var att ”Göteborgs Fotbollsförbund skall motionera till Svenska 

Fotbollförbundets Repskap om att begränsa de regionala och nationella ungdomsserierna så 

de börjar tidigast det året spelarna fyller 17 år”. 

Representantskapet för Göteborgs Fotbollförbund röstade bifall för motionen. 

 

Motionens grunder  

 

Vårt traditionella system där duktiga ungdomar via tidigt a-lagsspel i moderföreningen tar sig 

upp till elitfotbollen håller på att brytas isär.  

Istället har det skapats ett parallellt ungdomsfotbollssystem på regional och central nivå, de så 

kallade SEF-serierna.  

Det är den enda delen av svensk fotboll som växer just nu men den gör det på bekostnad av 

den övriga verksamheten i landet och har en negativ effekt på vårt befintliga seriesystem såväl 

den lokala ungdomsfotbollen som det nationella seriesystemet under elitfotbollen. 

Följden blir bland annat att ett större kvalitetsglapp mellan lagen i våra distriktsungdomsserier 

och ett större glapp mellan elitfotbollslagen och lagen längre ner i seriesystemet. Det är också 

högst troligt att det bidrar till en utveckling med färre junior och seniorlag. 

 

En värdegrund inom fotbollen är att den ska vara enkel, billig och tillgänglig. 

Många ungdomar känner sig tvingade att tillhöra en akademiförening för att lyckas inom 

fotbollen. 

Flertalet av dessa akademiföreningar tar ut avgifter om tusentals kronor. 

 

Detta bidrar till segregation genom att ungdomar till föräldrar med lägre inkomst inte kan 

spela fotboll med ungdomar vars föräldrar är höginkomsttagare. 



 

Förslag till beslut 

 

Göteborgs Fotbollförbund med tillhörande föreningar föreslår av ovan anledning att SvFF´s 

representantskap beslutar om att avveckla de regionala och nationella ungdomsserierna för 

åldrarna under 17 år inför 2023 och att det regleras i Tävlingsbestämmelserna att det inte 

omfattas som en förbundsserie. 
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