
Skånes Fotbollförbund - Nolltolerans 
”Nu räcker det – fotboll ska vara kul” 
 

Skånes FF startade under säsongen 2006 projektet ”NOLLTOLERANS” som syftar till att 

skapa ett bättre uppträdande i samband med fotbollsmatcher. Det handlar om en attityd-

förändring där idrottsrörelsens ”FAIR PLAY” måste omsättas till handling. 

 
Bakgrund:  
Under en följd av år har tendenser till ökat våld inom Skånsk fotboll skett, verbalt och 

fysiskt, och detta sprider sig allt lägre ner i åldrarna. Klimatet har blivit sämre och tuffare  

i samband med fotbollsmatcher, vilket försvårar situationen för ledare och domare, samt 

givetvis nyrekrytering av domare/ledare. För att komma till rätta med dessa problem har 

Skånes FF:s styrelse beslutat att införa Nolltolerans. 

 

Syfte:  
Motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll och därigenom bl a uppnå… 
 

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna 
att fotboll för barn ska bedrivas på barns villkor 
att regelkunskapen ökar hos alla inblandade 
att utslagning inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt 
att fler skall spela fotboll längre 
 

Exempel på arbetsåtgärder: 
 

Det verbala våldet måste minskas. Det kommer att skapas ett tydligt regelverk av våra 

domarinstruktörer som skall användas i alla våra domarutbildningar. Regelverket kommer 

också att distribueras till samtliga föreningar innan seriestart. 
 

Klassificeringen av div.6 domare och nedåt kommer att skärpas. Större krav ska ställas på 

denna domarkategori. Domare som inte anses hålla måttet kommer inte att få döma matcher. 
 

Ett högra antal klassificerade domare kommer att utses att döma utvalda matcher i pojk- och 

juniorlagsserier i preventivt syfte. 
 

Domarna ska informeras om att man kan/ska rapportera händelser till Förbundet utan att 

detta ska betraktas som en anmälan. 
 

Föreningarna ska informeras om att det är fullt möjligt att rapportera domare med    

”fel attityd” till Förbundet. 
 

TK kommer att tillämpa en tuffare bedömning i vissa ärende (gällande straffskala). 
 

När bestraffningsärende gäller ledare/unga spelare sänds en uppföljningsblankett ut till 

föreningen som ska återkomma till TK eller FK med rapport om vidtagna åtgärder i ärendet. 

FK kan sedan som en konsekvens genomföra föreningsbesök. 
 

Ledare för utvalda ungdomslag ska genomgå arrangemangs- och ansvarsutbildning. 

(Vilket arrangemangsansvar har föreningen ?) 

 



Matchraporterna för 7-manna spel ändras såtillvida att nya fält läggs in där respektive  

förening ska fylla i huruvida motståndarlagets (spelare/ledare/supportrar) uppträdande varit 

acceptabelt eller inte.  
 

Systemet med matchkontrollanter kommer att byggas ut, vilket innebär att bevakningen av 

antalet s k riskmatcher, kommer att öka väsentligt under kommande säsonger. 
 

Fortlöpande information vid spelordningsmöten, infoblad, Skånebollen, hemsidan etc. 

 

  

Budskap: 
Nu räcker – fotboll skall vara kul.  Fotboll är en kampsport med hög puls och skall så vara. 

Visst vill man vinna men det är mycket viktigare att som ledare/föräldrar och i slutänden 

föreningen som man representerar uppträder på ett ansvarsfullt och fostrande sätt. Kampen 

får aldrig övergå till våld och den höga pulsen får inte göra att verbala attacker som 

svordomar och försök till påverkan av domaren accepteras. Att vara ungdomsdomare är en 

utmaning som skall stimulera och vara roligt. Det är hemmaförening som ansvarar för 

matchen och att ungdomsdomaren känner dig trygg i sin roll. De allra flesta av ledarna och 

föräldrarna i Skåne uppträder på ett bra sätt! Vår målsättning är att alla skall uppträda bra. 

Därav ovanstående verktyg att använda när så inte är fallet. 

 

Låt oss nu ta tag i detta problem en gång för alla, och visa att SKÅNSK FOTBOLL  
är ett föredöme för övriga FOTBOLLSSVERIGE ! 
 

 

Direktiv och anvisningar 
Den allt sämre stämningen på och runt fotbollsplanen är på väg att skapa långsiktiga 

problem med spelar-, ledar- och inte minst domarrekryteringen. Omsättningen på domare är 

de senaste åren så stor att nyrekryteringen och inskolning sker med sjunkande och i vissa fall 

obefintliga kvalitetskrav. För närvarande finns i Skåne ca 650 domare, med ca 100 nybörjare 

varje år där många slutar på grund av negativt bemötande och bristande respekt från 

spelare, ledare andra funktionärer och åskådare. I syfte att bryta denna negativa trend och 

återskapa den mer gemytliga stämningen kring fotbollen har Skåne, liksom många andra 

distrikt, beslutat genomföra projektet ”Nolltolerans”. För att skapa en gemensam 

värderingsgrund från knatte till senior har Skånes FF beslutat att nedanstående direktiv, fritt 

från enskilda bedömningar, tolkningar och tillämpningar, framöver ska gälla i våra skånska 

distriktserier: 

 

Skriker man något av nedanstående högt rakt ut i luften, efter att t ex. ha missat en målchans, 

så skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, 

medspelare, ledare eller publik/åskådare 

 
Ex på könsord som kommer att bestraffas: Kuk, fitta, knulla, rövhål … 

Ex på skällsord som kommer att bestraffas: Blatte, Svenne, hora, bög, neger … 
 

Springer man omkring och använder nedanstående ord hela tiden, t ex när man missar en 

passning, så skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en 

motståndare efter att ha blivit fälld. Om man däremot förolämpar motståndaren genom att 



säga; ”din djävul” skall det vara varning. Om man skriker en svordom högt rakt ut i luften 

skall det vara varning. 
  
Ex på svordomar som kommer att bestraffas: Fan, helvete, djävlar… 

 
 

Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till Skåne FF:s TK 

 

Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domare. 
 
Obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovanstående direktiv är ett klargörande från fotbollsrörelsen som ett stöd till alla domare 

och ledare. Därutöver gäller, för alla andra uttryck och gester, domarens egen bedömning 

och regeltolkning. Skillnaden är att ovanstående direktiv gäller oavsett plats, situation eller 

omständighet och lämnar inget utrymme för tolkning eller bedömning, av domare eller 

annan.  

Således bör samtliga ledare tillämpa direktivet även på träning och andra 

verksamhetsrelaterade sammanhang. 

 

 
 
 
Hantering av ledare/föräldrar  
som uppträder olämpligt i samband med ungdomsmatcher i Skåne FF:s distriktserier. 
 
LEDARE – VAD ÄR OLÄMPLIGT ? 
 

Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommenterar dina domslut; 

- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”, ”Skärp dig nu domaren”, ” Du är värdelös” … 

 

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att du gör så gott du kan. Istället för att kommenterar 

domsluten så ge råd till dina spelare hur dom ska spela och uppträda 

 

Använder svordomar mot spelare eller domare; 

- ”Du måste för fan blåsa”, ”Passa bollen för helvete”, ”Är du nite klok din djävul” … 

 



       Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att svära. – Du ska vara ett 

föredöme som ledare och därför är det viktig att du inte använder svordomar. 

 

Använder obscena gester könsord och rasistiska tillmälen. 

- ”Visar långfingret”, Skriker fitta”, Säger satans blatte” … 
 

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att han/hon inte får leda laget därför att han/hon betett 

sig synnerligen olämpligt. Vägrar ledaren detta så bryt matchen. Meddela någon i din 

förening det som hänt och be om hjälp att skriva en anmälan till Skånes Fotbollsförbund. 

 

FÖRÄLDRAR – VAD ÄR OLÄMPLIGT ? 
 
Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommenterar dina domslut; 

- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”, ”Skärp dig nu domaren”, ” Du är värdelös” … 

 

Åtgärd: Gå bort till ledaren och be honom/henna att prata med föräldrarna och säga till att 

dom slutar med detta beteende. 

 

Använder svordomar mot spelare eller domare; 

- ”Du måste för fan blåsa”, ”Passa bollen för helvete”, ”Är du nite klok din djävul” … 

 

        Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att föräldrar använder svordomar.  

        Be honom/henne att förmedla detta till berörda föräldrar. Upprepas detta så avisa berörd 

förälder från idrottsplatsen. 

 

Använder obscena gester könsord och rasistiska tillmälen. 

- ”Visar långfingret”, Skriker fitta”, Säger satans blatte” … 
 

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att matchen kommer att brytas om inte berörd 

förälder/ar lämnar området. Meddela någon i din förening det som hänt och be om hjälp att 

skriva en anmälan till Skånes Fotbollsförbund 

 

 


