
Bakgrund
Allsvenska kommittén har under året diskuterat ut-
formningen av framtidens seriesystem. 
Framför allt gäller det Superettans vara eller icke 
vara, eftersom prövotiden för denna serie går ut till 
sommaren. Dessutom har AK inför årets säsong fått 
in flera förslag till ändringar när det gäller Elitseriens 
utformning.

Elitserien
Vid ett möte med Elitserielagens lagledare i sam-
band med det första sammandraget säsongen 2009/10 
framkom två huvudlinjer när det gäller Elitseriens 
framtida utformning:

● Elitserien är bra som den är med en blandning av 
sammandrag och enkelmatcher.
● Elitserien bör enbart spelas i sammandragsform.

Stödet för var och en av dessa linjer var ungefär lika 
stort. AK föreslår därför en kompromisslösning enligt 
följande:
- Elitserien bantas till tio lag. 
- Varje år spelas två treronderssammandrag och tre 
enkelronder.
- Två lag flyttas ner från Elitserien.
Därmed minskar man antalet enkelronder, men tar 
inte bort dem helt. Dessutom slipper man de sportsligt 
mest ojämna mötena, något som också förts fram som 
ett önskemål av vissa klubbar.

Superettan
Under de tre säsonger som Superettan har provats har 
en del invändningar framförts. Dessa gäller främst 
ekonomin i att ha ytterligare en rikstäckande serie 
under Elitserien, men dessutom har det faktum att en-
dast fyra av tio lag varit kvar till efterföljande säsong 
kritiserats.
När det gäller ekonomin har AK förståelse för syn-

punkterna, men menar att det är svårt att hitta en 
sportsligt acceptabel lösning som är billigare. Sedan 
införandet av det nya seriesystemet har tvärtom re-
sekostnaderna minskat för seriesystemet i sin helhet, 
vilket beror dels på att man har accepterat kreativa 
lösningar när det gäller spelprogram och inplanerande 
av dubbelmatcher, dels att de ur resesynpunkt ”värsta” 
mötena har placerats vid sammandragen.
Att enskilda lag får längre resor än de skulle haft i 
en annan serie är tyvärr ofrånkomligt. Oavsett vilken 
serieindelning man väljer kommer vissa lag att vara 
vinnare och andra förlorare.
Med den seriesammansättning vi har nu är det främst 
lag från södra Sverige som skulle tjäna på att spela i 
division 1 istället för i Superettan. För norrlandslagen 
kan vi inte se något som visar att spel i Superettan 
skulle vara dyrare än spel i division 1 norra.

Allsvenska kommittén föreslår därför:
-Att Superettan blir kvar som ett mellansteg mellan 
Elitserien och division 1.
-Att antalet nedflyttade lag ändras från fyra till två.
-Att kvalmatcher spelas mellan de fyra division 1-seg-
rarna och att de två vinnarna flyttas upp till Superet-
tan.  Idéer om hur kvalspelet skulle kunna fungera är 
välkomna.

Synpunkter
Synpunkter på detta förslag tas tacksamt emot och 
kan skickas till SSF:s kansli senast 31 mars. I april 
kommer allsvenska kommittén att lägga fram sitt slut-
liga förslag till tävlingsbestämmelser inför säsongen 
2010/11.
Tanken är att de nya bestämmelserna ska gälla fullt 
ut från säsongen 2011/12 och att upp- och nedflytt-
ning kommer att anpassas under övergångssäsongen 
2010/11.
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