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Matchguide för seniorfotboll i Göteborg 

 
Klimatet och stämningen runt matchen och framförallt 
behandlingen av domaren hamnar ofta i fokus i dagens 
fotboll och har ökat under senare år.  
 
Under 2017 skapades en arbetsgrupp i syfte att undersöka 
och ta fram möjliga redskap för att förbättra det rådande 
matchklimatet. Arbetsgruppen bestod av en samling 
personer inom Göteborgsfotbollen, domare, 
föreningsrepresentanter och representanter från Göteborgs 
Fotbollförbund.    
 
Arbetsgruppen tog inför säsongen 2020 fram nya Fair Play 
direktiv. Bland de nya direktiven finns bland annat en ”Fair 
Play trappa” med olika belöningar för föreningar som 
sköter sig samt åtgärder för de föreningar som missköter 
sig och som förhoppningsvis ska leda till ett bättre 
matchklimat. Arbetsgruppen har även beslutat att en 
Matchguide för seniorer med tips och riktlinjer för hur vi 
bör agera innan, under och efter match ska skapas, därav 
denna Matchguide för seniorer.  
 
När vi spelar match vill vi att det skall bli den fotbollsfest 
som det bör vara. Det finns då en hel del saker man bör 
tänka på! Detta har vi samlat i denna Matchguide. 
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Del 1 - Matchguide 

Bakgrund 

I Matchguiden har vi samlat tips och förklaringar kring hur vi 
kan göra matchklimatet så bra som möjligt för matchens alla 
deltagare. Dokumentet vänder sig till alla seniorer både på 
dam- och herrsidan.  
 
För att göra matchen till den fotbollsfest som den rättmätigen 
bör vara, finns det en del saker man bör tänka på i matchens 
närtid.  
 
Vi tar upp följande moment: 

• Inför säsong 

• Innan match 

• Under match 

• Efter match 
 

Därefter kommer avsnitt med fördjupningar uppdelat på tre 
huvudområden: 
 

• Del 2 - Allmänt 

• Del 3 - Klimatet runt våra fotbollsmatcher 

• Del 4 – Händelser och konsekvenser 
 

Matchguide 

Inför säsongen: 
Göteborgs Fotbollförbund strävar mot att skapa forum 
(Spelordningsmöten, domarträffar etc.) där lagen, ledare och 
domare får träffas innan säsongen för att prata om 
serieindelning och hur vi tillsammans skapar bästa möjliga 
förutsättningar för tävlingsspelet och matcherna.  
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Inför säsongen 2022 ändrade vi upplägget där vi kommer att 
erbjuda Informationsmöte, Spelordningsmöte och Domarmöte. 
Informationsmötet är till för att informera om nyheter och det 
som gäller för respektive serienivå inför säsongen 2022 men 
även fortsatt fokus på vårt matchklimat och vårt Fair Play 
arbete. Mötena är uppdelade i Junior Flickor, Junior Pojkar, 
Damer och herrar.  
Spelordningsmöten kommer enbart ha fokus på själva 
matchläggningen för de olika serienivåerna.  
Fr.o.m säsongen 2022 så kommer domare och domarcoacher 
för de respektive divisionerna kommer att hålla sina 
möten/samtal med lagens representanter i mars månad. Syftet 
med domarsamtalen är bland annat att de olika parterna ska 
lära känna varandra och träffas utanför matchmiljön. 
Göteborgs Fotbollförbunds förhoppning är att detta kommer 
leda till en större förståelse för domarna och på så vis ett 
förbättrat matchklimat.  
 
På informationsmöten skall varje lag representeras av: 
 

• Förening – lagledare och ordförande  

• Personal från Göteborgs Fotbollförbund 
 
På domarmöten skall varje lag representeras av: 
 

• Förening – lagledare och kapten  

• Domare - domarcoach för den aktuella serien  

• Personal från Göteborgs Fotbollförbund 
 

För att göra matchen till den fotbollsfest som den bör vara, 
finns det en del saker man bör tänka på i matchens närtid: 
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Innan match: 

• Hemmalag kontaktar gärna motståndare och domare 
några dagar innan match för att bjuda in och tala om 
matchens förutsättningar (tid, plats, tillgång till 
omklädningsrum etc.). 

• Hälsa på spelare, ledare och domare. 

• Alldeles innan matchen startar igång, samlas spelare och 
domare i mittcirkeln för att gå igenom förutsättningarna 
för matchen. 

• Det är arrangören som ansvarar för att domaren känner sig 
välkommen till matchen.   

• Lämna laguppställningen till domaren i god tid innan 
match. Domare skall vara på plats minst 30 minuter innan 
matchstart och laguppställning skall vara inlämnad senast 
20 minuter innan matchen startar. Se till att ha ID–korten 
nära till hands då domaren i samband med att 
laguppställningen lämnas in genomför en ID–kontroll. 
Observera att inga matcher kommer att startas förrän 
laguppställningen är inlämnad! Har laguppställning 
fortfarande inte lämnats in 15 min efter matchstart så 
skjuts matchen upp och ett tävlingsärende startas, vars 
beslut avgör matchens fortsatta genomförande. 

• Endast spelare och ledare som är uppsatta på 
laguppställningen får lov att vistas på planen och i det 
tekniska området. 

• Ledare och spelare står på ena långsidan, åskådare på 
andra, om möjligt.  

• Hemmalaget ansvarar för att spelplanen följer angivna 
regler. Säkerställ speciellt att mål som inte används finns 
på behörigt avstånd från spelplanen så att inga 
matchdeltagare kommer till skada.  

• Hemmalaget skall även se till att det finns hörnflaggor på 
planen samt att det tekniska området är tydligt markerat.  
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• Ledare och spelare bör vara enhetligt klädda i föreningens 
färger.  

 
Under matchen: 

• Nolltolerans och ett gott matchklimat gäller. 

• Respektera domarens och spelarnas prestationer.  

• På respektive bänk står en ledare i taget och coachar sitt 
lag. Endast behöriga personer får vistas i det tekniska 
området. 

• Västar, alternativt träningströja, med en avvikande färg 
bärs utav avbytarna. 

• Uppvärmning sker på långlinjen bakom assisterande 
domare 1 eller enligt huvuddomarens anvisning. 

• Arrangerande förening ansvarar för all publik, men 
naturligtvis hjälps de båda lagen åt att ta ansvar för sina 
supportrar.  

 
Efter matchen: 

• Lagen och domaren tackar varandra för en god match. 

• Obehöriga får ej inträda spelplanen i direkt anslutning till 
matchen. Arrangerande förening (förslagsvis 
matchvärden) ansvarar för att domare, spelare och ledare 
kommer till omklädningsrummet eller lämnar 
anläggningen utan att någon söker upp för konfrontation. 

• Eventuell feedback/samtal med domarteamet sker enbart 
om domare beviljat ledare alternativt spelare att göra det. 
Detta gäller tidigast 15 min efter avslutad match eller om 
domare meddelar något annat.  

• Lagen ser till att det är rent och snyggt i och kring 
spelarbåsen och att man gjort en grovstädning i 
omklädningsrummet. Använd papperskorgarna.  

• Avvikelser från matchguiden rapporteras till berörd 
personal på Göteborgs Fotbollförbund.  
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• Göteborgs Fotbollförbund ber er att tänka på hur man 
skriver eventuella matchreferat på era hemsidor och andra 
sociala medier.  
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Del 2 – Allmänt 

 
Hur ser vi på matchen?  

Vad är meningen med att spela en fotbollsmatch och vad vill vi 
få ut av den? Traditionellt svarar kanske många att matchen 
går ut på att vinna. Att vinna eller försöka vinna ingår ju för all 
del som en komponent i själva spelets grundförutsättningar; att 
försöka gör mål och samtidigt försöka hindra motståndaren att 
göra mål. Lyckas man väl så vinner man.  
Vi menar dock att det finns andra delar som i ett mer holistiskt 
synsätt överskuggar detta. Vi tänker då i första hand på att 
fotboll skall vara kul och är nyttigt ur ett folkhälsoperspektiv. 
Fysiska aktiviteter med idrottens värdegrund som ledstjärna 
skapar sociala strukturer där individer mår bra och så 
småningom utvecklas till goda och trygga 
samhällsmedborgare. Det är viktigt! 

 
Elitidrottens påverkan  

Ett problem är att normen i elitidrott inte riktigt stämmer med 
normen för breddidrott. Folkhälsoperspektivet, ideellt arbete 
och rätten att utöva en idrott ligger till grund för breddidrotten 
medan elitidrotten i mångt och mycket bygger på att vinna till 
varje pris. 
Det är viktigt att särskilja på synen av dessa två förgreningar 
inom idrotten då elitidrottens ideal och föreställningar ibland 
tyvärr appliceras inom breddidrotten.  
Detta gäller även synen på domaren samt åskådarnas 
uppträdande. 
Detta är något vi tillsammans måste jobba med och förklara att 
elitidrotten inte vilar på samma normer och värdegrund som 
breddidrotten. 
Göteborgs Fotbollförbund har en stark önskan om att 



[10] 

 

seniorfotbollen skall agera som ett gott föredöme för våra barn 
och ungdomar.  
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Del 3 – Klimatet runt våra 
fotbollsmatcher 

 
Klimatet runt junior och senior matcher har på senare tid 
förändrats, många inom Göteborgsfotbollen menar på att 
framförallt matchklimatet och hur vi behandlar varandra kan 
förbättras. Med anledning av detta vill Göteborgs 
Fotbollförbund med detta dokument vara behjälpliga att skapa 
goda förutsättningar för en lyckad match för alla inblandade 
parter (spelare, ledare, domare och publik). 
 
Nedan följer en beskrivning matchens inblandade parters 
roller.  

Domarens roll 

Distriktsdomaren är tillsatt av Göteborgs Fotbollförbund och 
är dess representant på matchen med uppgiften att tillsammans 
med ledare, spelare och publik genomföra matchen på det sätt 
som föreningarna tillsammans med förbundet fastställt i 
spelreglerna och tävlingsbestämmelser. 
 
Göteborgs Fotbollförbund har en Domarkonsulent som tar 
hand om distriktsdomarna. Domarna tillhör och blir tillsatta av 
Göteborgs Fotbollförbund. Vidare är domarna är indelade i 
olika grupper beroende på vilka divisioner man dömer. I varje 
grupp finns en domarcoach som ansvarar över gruppen. 
Eventuell feedback kan med fördel ges till den berörda 
domarens domarcoach.  
Domarna är utbildade i att rapportera avvikelser och icke 
önskade beteenden till sin uppdragsgivare. 
 
Det är allas (spelare, ledare, domare och publik) gemensamma 
ansvar att matcherna genomförs på ett positivt och på förhand 



[12] 

 

överenskommet sätt. 
Spelare och ledare tar själva ansvar över sina egna handlingar 
oavsett vad man tycker om domarens beslut.  
Därmed sagt att uttalande som ”Domarn, du måste ta tag i 
matchen” eller ”Domaren blåste sönder matchen” tyder på en 
missuppfattning om den ansvarsfördelning som gäller.  
 

• Under och efter matchen respekteras domarens prestation. 

• Efter matchen tackar alla domaren och varandra för god 
match. 

 
Vi rekommenderar er att bjuda in en domare till laget eller 
föreningen för samtal och regelgenomgång. Detta bidrar till 
ökad förståelse och därmed i regel en bättre relation. Ta 
kontakt med Göteborgs Fotbollförbunds domarkonsulent för 
att lösa det praktiska.  

 
Ledarens roll   

Att vara ledare innebär ett stort ansvar. Utöver det sportsliga 
och taktiska ansvaret är det viktigt att som ledare agera som ett 
föredöme. Ledaren skall agera på ett föredömligt sätt gentemot 
det egna laget, motståndare och domare. Hur ledaren 
kommunicerar under match är en viktig del i hur stämningen 
blir. Ledaren ska endast instruera sina spelare och ska inte 
beklaga sig över domarens beslut eller motspelare. Ledaren har 
även ett ansvar över sina spelare på planen och bänken. En 
ledare ska agera när spelare i det egna laget missköter sig.  
 
 
Nedan följer några tips om hur man bör agera innan, under och 
efter match 
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Före match: 

• Ledare från de båda lagen hälsar på varandra. Ledarna 
går tillsammans igenom förutsättningarna för matchen 
med domare. 

• Ser till att domarna och båda lagen förflyttar sig 
tillsammans från mittlinjen till mittcirkeln  

• Ser till att bortalagets spelare tar domarna och 
hemmalagets spelare i hand  

• Ser till att hemmalagets spelare tar domarna i hand 
 

Under match:   

• Agera på ett föredömligt sätt gentemot det egna laget, 
motståndare och domare.  

• Tar ansvar och agerar när egna spelare missköter sig på 
planen/bänken.  

 
Efter match:  

• Ser till att båda lagen och domarna samlas i mittcirkeln 

• Ser till att lagens spelare/ledare tackar varandra genom 
rörelse i mittcirkeln  

• Ser till att alla spelare/ledare tackar domarna 
 

Spelarens roll 

Spelarna har den viktigaste rollen när det kommer till att skapa 
ett gott matchklimat. Det finns mängder av anledningar till att 
man väljer att spela fotboll men den övergripande orsaken 
brukar vara att man gör det eftersom man tycker att det är kul. 
Ett bra matchklimat är en grundförutsättning för att matchen 
skall upplevas som en rolig och trivsam tillställning, därav har 
alla spelare ett stort ansvar för att upprätthålla detta. För att 
matchklimatet ska bli så bra som möjligt gäller det för spelare 
att agera på ett sätt som möjliggör det. Detta gör man genom 
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att man respekterar matchens alla parter (medspelare, 
motståndare, domare och ledare). Att visa respekt gentemot 
domaren innebär att man accepterar besluten domaren tar 
oavsett vad man tycker om det genom att inte protestera och 
att man håller en god ton mot domaren under hela matchen. 
Viktigt att tänka på är att domare dömer matcher på sin fritid 
precis som spelare, och är en grundförutsättning för matchens 
genomförbarhet. Därav har spelarna en viktig roll i att få 
domaren att känna sig trygg under matchens gång. 
Att som spelare uppträda enligt dessa riktlinjer innebär också 
att man är en god förebild för våra barn och ungdomar ute i 
föreningarna.  

Var går gränsen? Vinna - till vilket pris? 

Alla som deltar i en fotbollsmatch vill även vinna matchen.  
Detta är i grund och botten spelets idé och ett sunt synsätt då 
det tyder på att man som aktiv är engagerad, men det kan 
också leda till en del tveksamma beteenden.  
Fotbollen har ett regelverk och en domare som ska säkerställa 
att matchen genomförs på ett korrekt sätt och som sätter 
tydliga gränser på vad som är tillåtet och otillåtet enligt 
regelverket.  
Det finns dock vissa delar som inte är reglerade fullt ut i 
regelverket och som ofta hamnar någonstans mittemellan vad 
som är tillåtet att göra/agera och vad som är otillåtet. 
Hur mycket trashtalk spelare emellan är egentligen ”okej”? 
Eller bör det inte vara tillåtet överhuvudtaget? Vart går gränsen 
för filmning/förstärkning, när är det okej eller inte okej? Att 
man som spelare filmar till sig en straff är nog de allra flesta 
överens om är fel. Är det lika fel av en mittback att förstärka en 
knuff i ryggen på egen planhalva i syfte att få frispark? Är det 
”okej” att ta en taktisk varning?  Svaren på frågor som dessa 
kommer skilja sig från person till person vad man anser att 
gränsen går. Samtidigt har man som spelare ett ansvar över sitt 
eget agerande och därmed också en del i vad som händer på 
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planen. Hur mycket vill man vinna, och till vilket pris? Detta 
tåls att fundera kring och Göteborgs Fotbollförbund uppmanar 
att man både som spelare och inom föreningen diskuterar 
dessa saker.  
 

Att tacka för matchen  

Att tacka för matchen är en trevlig tradition som markerar att 
matchen är slut och de inblandade tar avsked och går vidare 
mot nya uppgifter i livet. 
Inom seniorfotbollen har det utvecklats en kultur där spelare 
och ledare endast tackar varandra individuellt med ett 
handslag och inte ställer upp kollektivt. 
Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar att lagen tackar 
varandra kollektivt och på ett sätt som framhåller motståndare 
och domare. Tänk på att uppträda professionellt och 
respektfullt även när vi möts ute i det civila.  

 
Nolltolerans 

Sedan många år tillbaka driver Göteborgs Fotbollförbund ett 
arbete som vi kallar nolltolerans som syftar till att skapa en 
bättre stämning på och vid sidan av fotbollsplanen, och där vi 
internt i fotbollen visar respekt och aktning för varandra vare 
sig vi är supporters, spelare, ledare eller domare. 
 
 
Nolltoleransen stipulerar bland annat följande situationer i 
samband med match och beivras av domare med: 
 
Erinran: 
Vid svordomar uttalade i positiv bemärkelse, (”djävla bra 
passning Kalle”, eller ”fan va snyggt skott Lina”) kan det räcka 
med en erinran. 
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Varning: 
Svordomar (ex. ”fan och djävlar”) i negativ bemärkelse som 
ropas ut högt så att många hör det.  
 
Grov utvisning: 
Vid alla typer av hot (ex. ”jag skall döda dig”), könsord eller 
uttryck såsom ”hora”, ”bög”. 
 
Utöver de åtgärder i nolltoleransen som presenteras här så 
innehåller nolltoleransen även ett dolt budskap som omfattar 
vanligt sunt förnuft, vänligt bemötande och medmänsklighet. 
 
Våld och hot: 
Våld och framförallt verbala hot innan, under och efter match 
är något som tyvärr ökat de senaste åren. Även om mängden 
bestraffningsärenden inte ökat nämnvärt på senare år, så har 
karaktären förändrats. Göteborgs Fotbollförbund ser en ökad 
trend med fler ärenden som involverar hot, våld eller hot om 
våld framförallt riktat mot våra domare. 
Göteborgs Fotbollförbund har en nolltolerans mot alla former 
av verbala hot och våld! 
Utöver det personliga ansvaret hos varje enskild spelare och 
ledare ligger ett stort ansvar på föreningen. Föreningen har ett 
stort ansvar kring det egna lagets beteende innan, under och 
efter match. Våld och hot som sker i anslutning till matchen 
kan även rendera till en polisanmälan. 
  

Match- och lagvärd  

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar varje förening att i 
junior- och seniorfotbollen ha både match- och lagvärdar.  
 

Matchvärdens roll 

Hemmalagets förening är ansvarig för arrangemanget. 
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Matchvärden representerar hemmalaget och är föreningens 
representant för arrangemanget.  
Matchvärdens uppgift är att försöka bidra med positiv 
stämning kring matchen genom att stötta domaren och vara en 
god förebild. Matchvärden ska även se till att domare och 
motståndare känner sig välkomna under hela vistelsen. Det 
skall synas tydligt vem som är matchvärd, därav har 
matchvärden tilldelats en rosa väst med texten 
”MATCHVÄRD” för ändamålet och det är obligatoriskt för 
värdarna att ha på sig dessa inför, under och efter match.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matchvärdens uppgifter består framförallt av att: 
 
Inför match: 

• Matchvärden är den person som välkomnar domare och 
bortalag och hänvisar till eventuella 
omklädningsrum/domarrum.  

• Informerar domare och bortalag om sin roll och 
arbetsuppgifter. 

• Presenterar domare och de båda lagen för varandra. 
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Under match: 

• Se till att det råder en positiv stämning kring matchen 
genom att agera som ett föredöme gentemot alla 
matchdeltagare. 

• Skall röra på sig och vara väl synlig samt vara 
uppmärksam på omgivningen.  

• Om det uppstår problem under matchens gång skall 
matchvärd tala med involverade personer med syfte att 
stoppa/stävja situationen. 

 
Efter match: 

• Följer domare vid behov till omklädningsrummet. 

• Kontaktar domare 15 minuter efter match i syfte att få 
domarens bild av arrangemanget. 

• Beteenden och händelser under matchens gång som 
avviker från Matchguidens riktlinjer rapporteras till 
Göteborgs Fotbollförbund. Informationen skall även gå ut 
till ansvariga personer inom föreningen. Vi uppmuntrar 
matchvärden att ha en dialog med Göteborgs 
Fotbollförbund 

 

Lagvärdens roll 
En lagvärd har en liknande roll som matchvärden med 
skillnaden att lagvärden är en representant för bortalaget och 
dess publik och således endast ansvarar över bortalag. 
Lag som missköter sig och drar på sig många poäng enligt de 
nya Fair Play bestämmelserna kan ådömas att ha en lagvärd på 
sina bortamatcher. 

 
Matchobservatörens roll 

Göteborgs Fotbollförbund genomför kontinuerliga kontroller 
av matcher. Matchobservatören är en funktionär utsedd av 
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Göteborgs Fotbollförbund att observera hela 
matcharrangemanget. 
Matchobservatören skall bland annat säkerställa att arrangören 
följer de regelverk som gäller för arrangemanget samt att alla 
inblandade parter agerar enligt Matchguiden. 
I de flesta fallen görs matchobservationer där 
matchobservatören är synlig genom att presentera sig och 
berätta för matchens inblandade parter om sin roll. Syftet med 
detta är bland annat att ha en lugnande effekt på matchens 
karaktär. 
En matchobservation kan även genomföras av en så kallad 
”dold” matchobservatör vilket innebär att observatören inte 
har några kläder eller annat på sig som indikerar att denne 
person är ute på uppdrag. Detta kan bland annat göras när det 
finns en befarad risk för våld och hot gentemot 
matchobservatören och/eller när man av andra anledningar 
finner detta lämpligt.  
 
Göteborgs Fotbollförbund kan besluta om att skicka 
matchobservatörer till matcher som på förhand bedöms som 
”högriskmatcher” samt om en förening, enligt Fair Play 
trappans åtgärder ådömts att ha matchobservatör på sitt 
arrangemang (Läs mer om Fair Play trappan på sida 19 – 23).  
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Del 4 – Händelser och konsekvenser 
 

Matchhändelser 
Domare har 48 timmar på sig att skriva sin matchrapport och 
lägga in det i FOGIS, dock så skall resultatet vara inrapporterat 
senast 30 minuter efter matchens slut. Föreningen har rätt att 
inom 72 timmar från matchens slut begära rättelse av 
domarrapport, om fel har upptäckts. 

Ackumulerade Varningar  

Ackumulerade varningar gäller i representationslag (dam och 
herr) samt i juniorfotboll. 
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar 
sig tre varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i 
samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är 
behörig att spela.  
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre 
varningar. Om spelare som erhåller målchansutvisning eller 
blir utvisad för grov förseelse under match, och spelaren 
tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen 
ingå i ackumuleringen av varningar. 

Utvisad spelare och ledare  

Domaren kan varna och visa ut både spelare och ledare (de 
personer som finns på laguppställningen). En utvisning 
innebär alltid en automatisk avstängning i nästkommande 
match i samma tävling (serie).  
 
Lindrig utvisning: 
Innebär att spelare eller ledare får två gula kort under 
matchens gång som renderar till ett rött kort och utvisning. En 
annan form av lindring utvisning är målchansutvisning som 
innebär att spelare har utvisats för att ha hindrat en uppenbar 
målchans på otillåtet sätt. En lindrig utvisning medför aldrig 
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några ytterligare påföljder utöver den automatiska 
avstängningen.  
 
Grov utvisning: 
Innebär att domare utdelar rött kort direkt till spelare eller 
ledare. Alla grova utvisningar rapporteras till 
Disciplinutskottet (DPU) som tar beslut om eventuella 
påföljder.  
 
Avbruten match: 
Endast domaren är behörig att avbryta en match. När en match 
blir avbruten på grund av spelplan/väderförhållanden skall 
matchen spelas om vid ett senare tillfälle. En match kan också 
avbrytas när en ordningsstörning skett eller om 
matchdeltagarnas säkerhet inte kan garanteras. Om spelare 
eller ledare vill avbryta matchen måste detta kommuniceras till 
domaren som i sådana fall avgör om matchen bör avbrytas. Går 
ett lag av planen utan att domaren har fattat ett beslut om 
detta, kommer detta rendera till en W.O – förlust.  
Avbruten match rapporteras till Tävlingskommittén som 
beslutar om matchens fortsättning.  

Bestraffningsärende 

Vid grov utvisning skapas alltid ett bestraffningsärende som 
Disciplinutskottet tar beslut i. Efter matchen skriver domaren 
en matchrapport. I matchrapporten beskriver domaren sin syn 
på situation och varför man utvisat spelare/ledare. Därefter 
skapar DPU ett ärende som skickas ut till berörda parter 
(spelarens/ledarens förening). 
Spelaren/ledaren har då 7 dagar på sig från det att ärendet 
skickats ut att inkomma med ett yttrande. Därefter fattar DPU 
ett beslut med hjälp av det underlag som inkommit från 
domarens matchrapport samt eventuellt yttrande från den 
berörda spelaren/ledaren. Beroende av vad DPU beslutar kan 
påföljderna för en ledare bli tillrättavisning, böter eller 
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avstängning. För spelare kan påföljden bli 1 vecka avstängning 
vid lindrigare regelbrott och upp till 2 års avstängning vid 
grövre regelbrott. Vid våld och hot rekommenderar Göteborgs 
Fotbollförbund att en polisanmälan görs.  

Tävlingsärende 

Ett tävlingsärende initieras eventuellt efter att en skrivelse 
inkommit till Göteborgs Fotbollförbund. Sett ur ett 
matchperspektiv kan föreningen, domare eller 
matchobservatörer inkomma med en skrivelse kring matchen.  
Det är sedan Tävlingskommittén som fattar beslut i 
tävlingsärenden.  
 

Fair Play-trappa  

Till säsongen 2019 infördes ett nationellt s.k. Fair Play-system 
för senior- och juniorfotboll där lagen tilldelas poäng utifrån 
händelser under matchen (såsom varningar och utvisningar) 
som domaren redovisar i sin domarrapport och som 
automatiskt sammanställs i en Fair Play-tabell. Ställningen 
kommuniceras fortlöpande på Göteborgs Fotbollförbunds 
hemsida under rubriken serier – Fair play-liga. Välj aktuell 
serie och fliken Lagstatistik. Tryck på Fair Play-snitt så får du 
serien sorterad efter Fair Play-snittet (FPPS).  
 
Till Fair Play-trappan finns åtgärder (belöningar och 
bestraffningar) kopplade enligt nedan.  
 
 

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

• 1 poäng: Varning  

• 2 poäng: Målchansutvisning  

https://www.gbgfotboll.se/tavling/valj-tavling/
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• 3 poäng: Varning + varning = lindrig utvisning  

• 3 poäng: Varning + målchansutvisning  

• 4 poäng: Grov utvisning  

• 5 poäng: Varning + grov utvisning  
 
Vid fyra tillfällen under året sker en avstämning av läget, då 
också vilka typer av åtgärder som skall ske bestäms. Underlag 
för detta är den kvot per lag som räknas fram. 
  

1. Nivå 1 under 1,0 poäng/snitt per match (mindre än 22 
poäng totalt baserat på 22 matcher)  

2. Nivå 2 mellan 1,0–3,5 poäng i snitt/match (22–77 poäng 
totalt baserat på 22 matcher)  

3. Nivå 3. Mer än 3,5 poäng/match (mer än 77 poäng totalt 
baserat på 22 matcher)  

 
Göteborgs Fotbollsförbunds Tävlingskommitté (TK) beslutar 
vilka sanktioner/åtgärder som skall utdömas på resp. 
avstämning. Minst en åtgärd skall utdömas per avstämning. 
Beslutade åtgärder redovisas löpande på Göteborgs 
Fotbollförbunds hemsida. TK:s beslut kan överklagas till 
Göteborgs Fotbollförbunds styrelse och i nästa instans till 
Svenska Fotbollförbundet 

 
Under säsong 
 

Avstämning 1 - Genomförs när ¼ av seriens omgångar är 
spelade 

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

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i 

regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). 

Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

https://www.gbgfotboll.se/tavling/fotboll/matchklimat/
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• Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. 

Matchvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. 

Lagvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina 

matcher som föreningen får betala (500 kr/match) 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på 

alla sina matcher fram till nästa avstämning där 

föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man 

normalt har en-domarsystem) 

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-

domarsystem där föreningen får stå för merkostnaden. 

 
Avstämning 2 - Genomförs när ½ av seriens omgångar är 
spelade 

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

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i 

regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). 

Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

• Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. 

Matchvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. 

Lagvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina 

matcher som föreningen får betala (500 kr/match) 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på 

alla sina matcher fram till nästa avstämning där 

föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man 

normalt har en-domarsystem) 

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-

domarsystem där föreningen får stå för merkostnaden. 
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Om föreningen vid tidigare avstämningar tilldelats åtgärder 
men trots det inte uppvisar tillräcklig förbättring kan 
dessutom nedanstående sanktioner/åtgärder utdömas:  

• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på 

”neutral plan”, på annan tid och/eller utan publik.  

• Förening ådöms ett poängavdrag på 2 poäng. 

 
Avstämning 3 - Genomförs när ¾ av seriens omgångar är 
spelade 

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

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i 

regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). 

Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

• Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. 

Matchvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. 

Lagvärdens uppgifter beskrivs i Matchguiden. 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina 

matcher som föreningen får betala (500 kr/match) 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på 

alla sina matcher fram till nästa avstämning där 

föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man 

normalt har en-domarsystem) 

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-

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:  

• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på 

”neutral plan”, på annan tid och/eller utan publik.  

• Förening ådöms 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:  

• Föreningen kan uteslutas ur serien. 

Avstämning 4 – Genomförs efter seriens slut 
För förening i kategori 3 kan följande sanktioner/åtgärder 
utdömas: 

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i 

regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). 

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:  

• Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 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:  

• Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng till 

nästa års serie. 

• Föreningen kan uteslutas ur serien. 

Inför nästa års seriespelspel gäller även följande: 

• Förening i kategori 1 erhåller en reduktion av 

anmälningsavgiften på 500 kr till nästa års seriespel. 

• Förening i kategori 2 har ordinarie anmälningsavgift. 

• Förening i kategori 3 erhåller en i förhöjd 

anmälningsavgift på 5000 kr till nästa års seriespel. 

På GFF:s Repskap efter avslutad säsong summeras 
matchklimatet och Fair play-utfallet. Fair Play-pris utdelas till 
bästa herrlag, damlag, herrjuniorlag och damjuniorlag.  


