Damserieutredningen
I slutet av 2018 fick TUK i uppdrag att utreda en utökning av antalet lag i OBOS
Damallsvenskan (DA). Därefter kom IF Brommapojkarna (BP) under 2019 in med
en motion till Stockholms FF gällande en översyn av seriestrukturen på damsidan.
BP framförde i sin motion att en serieseger i division 1 (div. 1) per automatik bör
innebära uppflyttning i seriesystemet. Efter beslut av FS inkluderades BP:s motion
i utredningen och därför har det genomförts en översyn av hela seriepyramiden
på SvFF-nivå.
Representantskapet 2020 beslutade att fastställa förslaget om utökning avseende
DA, inklusive konsekvenser för övergångsåret 2021, samt att uppdra till FS att
återkomma med ett slutförslag avseende övriga delar av utredningen till
Representantskapet 2021.
Utredningen har genomfört enkätundersökningar, intervjuer, tagit fram SWOTanalyser för samtliga serienivåer, tittat på Sveriges position i internationella
sammanhang, seriestrukturer internationellt, analys över vilka serier våra
ungdomslandslagsspelare finner sig i, skapat kartbilder med exemplifierade div.
1-serier samt analyserat hur och i vilken omfattning föreningar reser. Både EFD:s
och SvFF:s strategier samt den inkomna motionen har under det pågående arbetet
varit vägledande, för att på bästa sätt kunna hitta former som bidrar till att dessa
mål uppfylls på sikt. Givet detta har Damserieutredningen och TUK landat i
följande förslag på seriepyramid.
OBOS Damallsvenskan; en serie om 14 lag
Elitettan; en serie om 14 lag
Division 1; tre seriegrupper om 14 lag (totalt 42 lag)
Division 2; regionala serier med färre antal uppgångar per landsdel idag (totalt 9
uppgångar mot dagens 18)
Förslaget till ny seriepyramid har tagits fram i syfte att spetsa till seriepyramiden
och på sikt höja den sportsliga kvalitén i samtliga serienivåer. Detta är ett led i att
uppnå de strategiska målen för svensk fotboll kopplat till framgångar för våra
landslag, klubblag och enskilda spelare. Vidare har syftet också varit att en
serieseger i div. 1 ska innebära direktuppflyttning till Elitettan.
När det gäller frågan om Elitettans utformning visar de genomförda
enkätundersökningarna att majoriteten förordar Elitettan som en seriegrupp med
14 lag. Vidare har allmänna, sportsliga, kommersiella och ekonomiska aspekter
analyserats. Även restidsaspekten har beaktats. Det kan konstateras att
föreningarna i dagens Elitetta får mer i resebidrag än vad de skulle få enligt den
resebidragsmodell som SvFF har för de lägre förbundsserierna. Den analys
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rörande restiden som har genomförts visar också att skillnaden i restid mellan en
kontra två seriegrupper i Elitettan inte blir alltför stor; det är t.o.m. ett antal
föreningar som skulle få utökad restid med två seriegrupper. Även om det finns
fördelar med två seriegrupper, som att det blir färre bortamatcher per förening
och kortare resor generellt, har utredningens arbetsgrupp och TUK sett fler
nackdelar än fördelar med en sådan förändring. De främsta nackdelarna är sämre
sportslig kvalité och att seriepyramiden inte blir tillräckligt spetsig. Utifrån den
positiva utvecklingen som skett de senaste åren sett till flera olika aspekter, anses
det därför bättre att Elitettan fortsätter att spelas enligt dagens format.
Inom ramen för utformningen av div. 1 har det främst diskuterats om serienivån
ska bestå av tre eller fyra seriegrupper. Utredningen har tittat på hur fördelningen
av lag skulle kunna se ut med de olika alternativen, genom att göra exemplifierade
kartor utifrån de deltagande lagen i div. 1. Föreningar och SDF har delgetts dessa
kartor i samband med enkätundersökningarna. Utifrån kartorna kan
arbetsgruppen konstatera att ingen seriegrupp skulle bli märkbart mindre rent
geografiskt vid fyra istället för tre seriegrupper. Konsekvensen blir snarare att det
tillförs en extra Svealandsserie med enbart lag från Stockholm med omnejd. Syftet
med att ha fyra istället för tre seriegrupper bör vara att få en betydligt mer jämn
geografisk spridning, men i verkligheten skulle så inte bli fallet.
Givet svensk fotbolls strategi och de mål som tidigare nämnts, anser utredningens
arbetsgrupp och TUK att damseriepyramiden behöver spetsas till, och glappet
mellan Elitettan och div. 1 behöver således minskas. I och med att fyra serier inte
bidrar till någon större förändring avseende storleken på seriegrupperna, bör den
sportsliga kvalitén på serienivån istället ligga i fokus. Detta i syfte att förbereda
föreningarna i div. 1 på spel i Elitettan, samt bidra till att utveckla matchmiljön för
spelarna i div. 1. Med förslaget kan även BP:s motion om att serieseger i div. 1 ska
innebära direktuppflyttning till Elitettan tillgodoses, vilket en majoritet av
fotbollsrörelsen varit positiv till.
Div. 2 föreslås fortsatt vara en regional serienivå, där respektive landsdel själva
utformar serienivån utifrån dess förutsättningar. I och med att antalet
seriegrupper i div. 1 halveras kommer antalet uppgångar till div. 1 att halveras
från 18 till 9 stycken, innebärandes 2 uppgångar för Norrland, 3 för Svealand och 4
för Götaland.
Ovanstående förslag har presenterats i de remisser som TUK skickat ut under året.
I remissvaren framkommer ett antal synpunkter som TUK har resonerat om. Det
gäller särskilt att ett antal distrikt menar att div. 2 bör vara en serienivå som ligger
under SvFF (dvs. en förbundsserie). De distrikt som framför att div. 2 ska vara en
förbundsserie menar att dagens regionala struktur är problematisk då distrikten
exempelvis har olika regelverk kring B-lagsserier i distriktsserierna, och att det
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finns demokratiska oklarheter om en förening vill överklaga beslut eller motionera
om en ändring rörande serienivån. Det lyfts även att det inte bör vara någon
skillnad mellan dam- och herrsidan gällande hur administrationen av div. 2-nivån
sker.
När TUK har tittat närmare på eventuella konsekvenser av att göra div. 2 till en
förbundsserie blir det tydligt att antal lag som i sådana fall skulle flyttas ner till
distriktsserierna markant skulle öka. I lagt förslag halveras antalet div. 1-serier,
vilket med det föreslagna övergångsåret innebär att totalt 39 lag nedflyttas från
div. 1 till div. 2. Med en regional div. 2 och det antalet lag som befinner sig på den
serienivån idag skulle det då, utan att räkna med upp- och nedflyttning mellan
div. 2 och div. 3, innebära att serienivån består av 30 lag ”för mycket”. Detta är en
justering landsdelarna ansvarar för kopplat till div. 3-serierna. I det fall div. 2
istället skulle vara en ”SvFF-serie” menar TUK däremot att antalet div. 2-serier bör
minskas för att harmonisera med tre div. 1-serier, innebärande ca 60 lag färre på
div. 2-nivån än vad det är idag. Det medför i sin tur att div. 2, med nedflyttningen
från div. 1 och den justering som behöver göras för att minska antalet serier i div.
2, består av ca 90 lag ”för mycket”. TUK menar att en sådan förändring är ett stort
steg att ta och anser därför att det bör genomföras en mer ingående analys och ett
fördjupat förankringsarbete för att överblicka konsekvenserna av ett sådant
förslag innan det lyfts till ett Representantskap.
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Övergångsåret 2022
OBOS Damallsvenskan Elitettan
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* Lag 1 i div. 1 kvalar parvis om tre platser
* Lag 6 i div. 1 kvalar parvis om tre platser

Övergångsåret 2022
UPP- OCH NEDFLYTTNING

KVALSPEL

OBOS Damallsvenskan

Kval till OBOS Damallsvenskan (Fastställdes på Repskapet 2020)

•

Lag 12 spelar kvalspel mot Lag 3 i EE

•

•

Lag 13-14 flyttas ned till EE

Lag 12 i OBOS Damallsvenskan spelar kval mot lag 3 i Elitettan.

Elitettan

Kval till Elitettan

•

Lag 1-2 kvalificerar sig till DA

•

•

Lag 3 spelar kvalspel mot Lag 12 i DA

•

Lag 12-14 flyttas ned till div. 1

Div. 1
•

De sex lag 1 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser till EE

•

De sex lag 6 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser till div. 1.
De tre förlorande kvallagen flyttas ned till div. 2

•

Lag 7-12 flyttas ned till div. 2

Div. 2
•

Från div. 2 flyttas nio lag upp till div. 1 damer, med fördelningen 2
uppgångar till Norrland, 3 uppgångar till Svealand och 4 uppgångar
till Götaland.

De sex lag 1 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser.

Kval till Div. 1
•

De sex lag 6 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser.

