
 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Tolkning av 5 kap. 6 § andra stycket SvFF:s Tävlingsbestämmelser 2022 – Ackumulering av 

varning i samband med spelarövergång 

 

Bakgrund 

Inför säsongen 2022 infördes en ny regel om ackumulering av varningar i 5 kap. 6 § andra stycket TB. Regeln innebär 

att den första varningen som en spelare erhåller i tävlingen annulleras i ackumulationshänseende om spelaren, efter 

första varningen och innan tre varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på 

varandra följande och slutförda matcher i samma tävling. Som exempel kan nämnas att om spelare X blir varnad i 

match 2 och sedan undviker varningar/utvisningar i de kommande 10 matcherna som hens lag spelar i tävlingen ska 

varningen från match 2 annulleras inför match 13.  

I samband med att denna nya regel började tillämpas implementerades den även i Fogis för att fungera som ett stöd 

och hjälp för föreningarna. Under augusti kontaktades Tävlingsavdelningen av några föreningar vars spelare gjort en 

övergång under sommaren. I dessa fall påtalades att spelaren, om man sammanräknar matcher i spelarens tidigare 

förening och i den nya föreningen, uppnått tio matcher utan förseelse, men att ingen varning annullerats i Fogis. Vid 

en kontroll i Fogis visade sig detta stämma och mot denna bakgrund har SvFF:s Tävlingskommitté (TK) i egenskap av 

tävlingsstyrelse tolkat aktuella bestämmelser i TB.  

 

Tävlingskommitténs bedömning 

Andemeningen med 5 kap. 6 § andra stycket TB har varit att belöna spelare som överlag dragit på sig ett mycket 

begränsat antal varningar under en betydande del av en säsong. Det finns inte några skäl till att denna fördel inte 

skulle komma en spelare tillgodo enkom för att hen bytt förening under pågående säsong. 

Mot denna bakgrund fastslår TK att 5 kap. 6 § andra stycket TB i samband med övergångar ska tolkas på ett sådant 

sätt att det överensstämmer med vad som överlag gäller för ackumulering av varningar vid spelarövergångar. Detta 

innebär i praktiken att spelaren utöver befintliga varningar även tar med sig (får tillgodoräkna sig) det antalet 

matcher som dennes (tidigare) lag spelat efter spelarens senaste varning, och fram till övergångsdatumet, till sin nya 

förening. 

OBS! Då Fogis i dagsläget endast annullerar varning till följd av tio varnings- och utvisningsfria matcher i en och 

samma förening har SvFF:s IT-avdelning fått i uppdrag att justera Fogis för att överensstämma med tolkningen. 

TK:s tolkning av bestämmelsen gäller dock omedelbart, vilket innebär att föreningar bör notera att Fogis till dess 

justeringen är genomförd kan vara missvisande.  

Föreningar påminns även om att Fogis i alla sammanhang är ett administrativt hjälpmedel. Vid diskrepanser 

mellan tävlingsbestämmelser och Fogis gäller det som följer av tävlingsbestämmelserna, och det är alltid 

föreningens ansvar att säkerställa att man följer dessa. Se vidare 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 § SvFF:s 

tävlingsbestämmelser.  

 

 

 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Exempel i samband med spelarövergång till följd av TK:s tolkning 

Exempel 1:  

Spelare X, tillhörandes Förening A, ådrar sig sin första varning för säsongen i match 9 i Allsvenskan. Efter match 14 i 

Allsvenskan gör Spelare X en övergång till Förening B i Superettan. Spelare X står då på fem varnings- och 

utvisningsfria matcher (match 10-14 i Allsvenskan). Förutsatt att Spelare X inte ådrar sig någon varning eller 

utvisning i Förening B:s fem kommande matcher i Superettan annulleras Spelarens befintliga varning inför den 

nästkommande matchen. 

OBS! Vid scenario enligt Exempel 1 kommer Fogis (tills dess att Fogis är justerat i enlighet med TK:s beslut) att visa 

en (1) ackumulerad varning för spelare X, trots att denne till följd av TK:s beslut står på noll (0) varningar i 

ackumulationshänseende.  

 

Exempel 2: 

Spelare Y, tillhörandes Förening C, ådrar sig sin första varning för säsongen i match 2 i Elitettan. Spelare Y undviker 

därefter ytterligare varning eller utvisning i de efterföljande tio matcherna (match 3-12) i Elitettan. Inför match 13 i 

Elitettan har därmed spelarens enda varning annullerats och spelaren står då på noll (0) varningar i 

ackumulationshänseende. Spelare Y gör sedan en övergång till Förening D i Div. 1, damer och medför således noll (0) 

ackumulerade varningar till Förening D.  

Vid scenario enligt Exempel 2, då Förening C hunnit spela tio matcher (utan varning/utvisning för Spelare Y) innan 

övergången, känner Fogis av att Spelare Y fått sin varning annullerad, även efter att övergången genomförts. Vid 

scenario enligt Exempel 2 visas således korrekta uppgifter rörande spelarens ackumulerade varningar, till skillnad 

från Exempel 1. 

 

Bestämmelsen i sin helhet 

Nedan finner ni aktuell bestämmelse (TB 2022 5 kap. 6 § andra stycket) i sin helhet. På förekommen anledning vill vi 

särskilt upplysa om att den första varningen enbart kan annulleras om spelaren ”efter första varningen och innan tre 

varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på varandra följande och 

slutförda matcher i samma tävling”. När spelare ådragit sig tre varningar finns således inte längre någon möjlighet 

till att få varning annullerad. 

 

6 §         Spelares ackumulering av varningar 

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 om inte annat framgår av 7–

14 §§. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar. 

Den första varning en spelare erhåller i tävlingen annulleras i ackumulationshänseende om spelaren, efter första 

varningen och innan tre varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under lagets tio på 

varandra följande och slutförda matcher i samma tävling. Endast en varning per tävling kan annulleras med stöd av 

föregående mening. 


