
Styrelsens yttrande 

Styrelsen yrkar avslag på motionen 

Styrelsen delar motionärens syn på att jämlikhet och jämställdhet är centrala frågor för IFK 

Lidingö FK att arbeta med i alla led, men har invändningar mot andra delar i motionen. 

Styrelsen presenterar därför ett modifierat förslag för årsmötet att ta ställning till. 

 

______________________________________ 

 

IFK Lidingö FK är en stor fotbollsförening – en av landets största – med i huvudsak barn- och 

ungdomsspelare. Vi har att tillgodose många olika målgruppers intressen: både unga killar 

och tjejer vars huvudintresse är att spela fotboll en eller ett par gånger per vecka för att då 

träffa klasskompisarna men även de som brinner för fotbollen och vill spela mycket fotboll. 

Vår ambition är att tillgodose alla typer av intressen - och samtidigt leverera en så bra 

fotbollsutbildning som möjligt. För att nå denna ambition är styrelsens vision att föreningen 

skall kunna fungera som ett ”smörgåsbord”: de barn och ungdomar som ”bara” vill umgås 

med klasskompisar ett par gånger per vecka skall kunna göra det medan de som vill spela 

mer och avancerad fotboll skall också kunna göra det. 

 

Varför akademiverksamhet? 

Av hävd har IFK Lidingö FK valt att organisera introduktionen till fotbollen genom att bilda 

klass- eller kvarterslag. Detta, tror vi, är en av orsakerna till att vi lockar så många av Öns 

ungdomar att börja spela fotboll i 1:an på lågstadiet och vi tror att modellen är väldigt positiv 

ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Kvarterslagsmodellen är dock behäftad med vissa bieffekter. För det första är spelarna 

väldigt beroende av hur duktiga och engagerade de som ställer upp som ledare och tränare 

är. Det är väldigt tydligt hur kompetens och ambition varierar mellan olika 

kvarterslagstränare. Även de föräldrar som spelat mycket fotboll har många gånger svårt att 

veta hur man skall lära ut fotboll till barn och än mindre hur man hanterar den stora 

spridningen i förmåga och intresse.  

Vi ser därför bildandet av ett akademilag delvis som en rättvisefråga. Akademilaget syftar till 

att fånga upp de spelare som brinner för fotbollen och har talang oavsett vilket kvarterslag du 

hamnat i och vilka tränare du har. Erfarenheten visar att det är väldigt svårt att undertrycka 

viljan att spela ”mer” fotboll hos de som brinner för detta. Bara genom att observera andra 

fotbollsföreningar i Stockholmsområdet som försökt så blir det tydligt att detta antingen leder 

till att ”drivna” föräldratränare bildar egna spetslag inom föreningen eller att, om man inte 

tillåter det, startar konkurreerande ”elitföreningar” som över tid har svårt att hålla ihop 

verksamheten.  

Om man dissekerar vår egen förenings historia och går tillbaka till tiden innan det fanns en 

elitförberedande verksamhet, så kan man konstatera att många ambitiösa ungdomar då 

valde att träna med Djurgårdens IF eller Brommapojkarna, vilket innebar långa resor varje 



dag. IFK Lidingö FK har därför sedan många år jobbat enligt strategin att kombinera bredd 

och elitförberedande verksamhet (se IFK Manualen), varför styrelsen känner starkt för att 

bevara den akademiverksamhet som vi framgångsrikt byggt upp under de senaste tio åren. 

Vi tycker den bästa modellen för detta är att arrangera uttagning till akademilaget på ett 

professionellt, opartiskt och transparent sätt. Detta är bättre än att överlåta selekteringen på 

föräldratränare som ibland saknar denna förmåga att vara opartiska. Sedan vet vi att det är 

omöjligt att veta vilka som blir duktiga fotbollsspelare i 11-årsåldern. Det är därför viktigt med 

ett system med löpande utvärderingar av spelare utanför akademin, rotationsträningar, 

åldersgruppsträningar m.m. så att vi senare kan fånga upp de som utvecklas senare. De 

äldre akademilagen består många gånger till 50% av spelare som inte togs ut till det första 

akademilaget. 

 

Vid vilken ålder? 

Motionens kanske tydligaste kritik är att IFK Lidingö FKs selektering sker vid för låg ålder.  

Till att börja med kan man konstatera att det är helt frivilligt att delta i detta och om man 

tycker och tror att ens barn kan hantera att inte bli uttagen. Om man inte tror det, bör man 

inte anmäla sitt barn till uttagningen.  

Vidare kan man konstatera att många fotbollsklubbar i vår närhet bildar akademilag långt 

tidigare än IFK Lidingö FK. I de fallen är ofta argumentet att man inte vill låta föräldratränare 

stå för selekteringen i sina kvarterslag. Tittar man på andra idrotter (t.ex. gymnastik) så sker 

selekteringen ännu tidigare. 

IFK Lidingö FK har över åren provat att etablera akademilag (tidigare kallade ”förstalag” eller 

”utvecklingslag”) vid olika åldrar och det är långt ifrån uppenbart att det förändrar situationen. 

Upplevelsen är snarare att det upplevdes som mer disruptivt ju senare akademilagen 

bildades då kvarterslagen i ännu större utsträckning hade ’cementerat’ sig och på 

ungdomarna då hamnat i en ännu mer formativ del av livet. Det var då också vanligare med 

individuella kvarterslag med mer elitsatsande framtoning. Erfarenhetsmässigt har 

Fotbollskontoret därför kommit fram till att det är lämpligt att bilda ett akademilag det år som 

barnen fyller 11 år.  

Detta beslut stöds även av den forskning som finns kring varför barn slutar med idrott1. 

Denna konstaterar att barn upp till 10-11 års ålder inte skiljer på ansträngning (”effort”) och 

förmåga (”ability”) men att det från 10-11 år blir viktigare med den upplevda förmågan relativt 

gruppen man jämför sig med. Ett av de viktigaste skälen efter 11 års ålder – i tilltagande grad 

– är då den egenupplevda förmågan i förhållande till gruppen. 

Styreslens filosofi är därför fortsatt att nivåanpassad träning och match där man, i möjligaste 

mån, spelar med och mot andra spelare som är på samma utvecklingsnivå är av godo. 

Ur IFK Manualen, sid 4: 

                                                
1
 ”Sports Participation and Withdrawal: A Developmental Motivational Commentary” Harry L. Hom Jr. 

(1996), Research in Middle Level Education Quarterly, 19:3, 41-61 



”För att utvecklas optimalt som fotbollsspelare måste miljön också vara lagom 

utmanande så att man kan utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. 

Individen har störst chans att utvecklas i en miljö där medspelarna är på ungefär samma 

nivå och där matcher spelas mot lag som är ungefär lika bra. Detta sätt att tänka utgör 

grunden för IFK Lidingö FKs filosofi kring nivåanpassning.” 

Styrelsen är vidare övertygad om att detta även gynnar de spelare som inte kommit lika långt 

i sin utveckling vilka, efter att de bästa spelarna lämnat kvarterslagen, ofta får mer utrymme 

att ta ansvar och föra spelet än tidigare. 

En studie kring detta gjordes på GIH för 10 år sedan där man observerade nivåindelning 

inom ungdomsishockey och mätte hur spelarna upplevde detta2. Slutsatsen var att man fann 

”… en tendens till utjämning av de olika gruppernas upplevelse av den egna kompetensen 

efter två år med nivågrupperad verksamhet [vilket] kan tyda på att nivågruppering kan ha 

positiva konsekvenser även för den nivåmässigt lägre gruppen på längre sikt.” 

 

Skillnader mellan etablering av akademilag för pojkar och flickor? 

Styrelsen delar motionärens synpunkt på att det bör vara exakt samma förutsättningar för 

pojkar och flickor inom IFK Lidingö FK.  

Anledningen till att uttagningen av ett akademilag bland flickorna de senaste åren har skett 

senare än på pojksidan är inte principiell utan snarare praktisk. För det första har 

förändringar på personalsidan de senaste två åren gjort det svårt att hinna med samtliga 

uttagningar (två på pojksidan och en på flicksidan). Till detta skall läggas att en uttagning av 

ett akademilag på pojksidan omfattar ca 5% av spelarna medan det på flicksidan omfattar 

upp till 3 gånger så stor andel av spelarna. Detta har gjort att Fotbollskontoret tidigare har 

valt att fördröja uttagningen med ett år.  

Styrelsen vill helst se att det inte finns någon skillnad i hur vi behandlar pojkar och flickor i 

detta avseende och önskar att vi snarast kan återgå till att ta ut det första akademilagen på 

pojk- och flicksidan samtidigt. 

 

Barnkonventionen och svensk lag 

Slutligen nämner motionären skriverier i tidningar som publicerats kring frågan om 

uttagningar och införandet av Barnkonventionen som lag. Diskussionen pågår nu inom hela 

idrottsrörelsen eftersom uttagning, selektering och nivåanpassning är en del i nästa all 

idrottslig verksamhet (gymnastik, konståkning, dans, tennis, osv.).  

Det är för tidigt att dra slutsatser kring vad den slutgiltiga tolkningen av den nya lagen 

kommer att bli och hur det kommer att påverka IFK Lidingö FK:s verksamhet. Styrelsen 

kommer naturligtvis följa debatten med stort intresse (straffansvar eller inte). 

Fotbollskontoret har haft en dialog med en av tjänstemännen på Regeringskansliet som varit 

delaktig i framtagandet av det faktiska lagförslaget. Vederbörande har vidimerat att vår 

                                                
2
 ” Lika barn leka bäst? Spelares och föräldrars upplevelser av nivågruppering inom 

ungdomsishockey” Anna Efverström (2008), Gymnastik- Och Idrottshögskolan, Examensarbete 
02:2008, Idrott III Vetenskapsteori och forskningsmetodik 



verksamhet inte bryter mot lagförslaget eftersom det löpande finns en alternativ verksamhet 

för de som inte blir selekterade till akademilagen. Om denna bedömning skulle ändras, får 

Styrelsen, till nästa år, se över rutinerna. 

 

Framtida utveckling av verksamheten 

Som ett led i att vidare utveckla föreningens verksamhet jobbar Styrelsen för närvarande 

med att, i en snar framtid, kunna erbjuda högkvalitativa träningar, ledda av föreningens 

akademitränare, för alla som vill. Vår ambition är att kunna erbjuda detta med start från 7-8 

års ålder upp till 13-15 års ålder. 

 

Styrelsens motförslag 

Styrelsen föreslår därför ett modifierat förslag för årsmötet att ställning till: 

 Att föreningen behåller rutinerna för uttagningen till pojkarnas akademilag inför det 

året spelarna fyller 11 år. 

 Att Klubbledningen framöver ser till så att uttagningar till pojkarnas och flickornas 

akademilag görs samtidigt.  

______________________________________ 

 

Svar och kommentarer på övriga påståenden i motionen: 

1. ”…en del kvarterslag blev av med stommen i sina lag [i samband med uttagningen av 

ett akademilag]” 

 Eftersom IFK Lidingö FK lockar en väldigt stor andel av lågstadieeleverna att 

börja spela fotboll, är det tyvärr oundvikligt att en stor andel slutar spela fotboll 

någon gång under sin uppväxt. Bara en femtedel av spelarna från lågstadiet 

spelar fortsatt fotboll under gymnasietiden.  

 Minskningen är mer eller mindre linjär över åren (utan ”hack” i samband med 

akademilagsuttagningarna!). Dessutom ökar antalet spelare på planen från 3 

till 11 spelare i takt med att barnen blir äldre varför Fotbollskansliet löpande 

måste jobba med att slå ihop kvarterslag eller att få dem att samarbeta. 

 Att lag därför ibland blir för små för att fortsätta på egen hand är därför inget 

onormalt utan sker löpande. 

 Vissa år kommer särskilt många spelare i den första akademilagsuttagningen 

från ett och samma kvartslag men totalt sätt utgör den initiala akademitruppen 

bara 1 av 20 spelare. 

 

2. ”Dessutom var det påfallande ofta barn till tränarna som blev uttagna vilket medförde 

att kvarterslagen även tappade tränare när de inte längre tränade sina egna barns 

kvarterslag.” 



 Alla ledare i kvarterslagen ställer upp frivilligt och obetalt och modellen 

innebär att vissa barns föräldrar gör ett stort arbete som kommer övriga, icke-

aktiva föräldrars barn till gagn.  

 Trots detta har naturligtvis alla föräldrar underliggande ett gemensamt och 

delat ansvar för ett kvarterslag.  

 Det är djupt orättvist om de föräldrar vars barn dragit nytta av några få själars 

insats under 3-4 år, skall neka dessa föräldrars och ledares barn – om de så 

önskar och väljer - rätten att få spela i ett akademilag med hänvisning till att 

föräldrarnas insatser fortsatt behövs i kvarterslaget.  

 Det naturliga i den situation som du beskriver är att övriga spelares föräldrar 

kavlar upp ärmarna och bidrar efter bästa förmåga. 

 

3. ”…kvarterslagen kan välja vilken serie de vill spela i Sanktan (t.ex. Extra Svår) finns 

det redan idag möjlighet för de kvarterslag som har tillräckligt många duktiga barn att 

spela matcher i den serien för att tillgodose de barn som har kommit lite längre.” 

 Akademilagen existerar delvis för att de spelare som hamnat i kvarterslag 

med lägre ambitionsnivå men med brinnande intresse och talang, ändå ska få 

spela fotboll på en högre nivå. Det är osannolikt att dessa kvarterslagstränare 

väljer att spela i ExtraSvår-serie baserat på en enstaka spelares förmåga eller 

vilja. 

 Styrelsen tror inte på modellen att kvarterslagstränarna skall selektera inom 

sina lag utan tror att det är bättre att det, i så fall, görs av opartiska och 

professionella bedömare som jobbar med fotboll på heltid. 


