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Att spela elitfotboll på ett smittsäkert sätt under en pandemi 
 
Redan i mars månad, när det stod klart att säsongen 2020 inte skulle kunna 
börja spelas som planerat, så inleddes arbetet mot att kunna spela 
elitfotbollsmatcher på ett sätt som skulle hålla smittspridningen i samhället 
nere. Det mynnade ut i två protokoll som sedermera låg till grund för hur 
elitfotbollen kunde återuppta sin verksamhet när myndigheterna beviljade 
spel från och med den 14 juni. Efter drygt 300 genomförda matcher har 
fortfarande ingen smittspridning kunnat ses som relaterar till elitfotbollens 
matcher. 
 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer säger att den person som känner av symptom för 
Covid19 ska stanna hemma från jobbet, medan övriga anställda fortsätter att 
arbeta så länge de är friska. Likadant är det på den arbetsplats som elitfotbollen 
utgör. En spelare eller ledare med symptom som stämmer överens med Covid19 
stannar hemma, övriga arbetar, tränar och spelar så länge de inte upplever samma 
symptom. Det står klart och tydligt i de protokoll för träning och match som Svensk 
Elitfotboll tagit fram, och som samtliga 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan har 
godkänt att arbeta efter. 
 
Protokollet säger att ”om någon anställd upplever symptom ska hen omgående 
isolera sig i hemmet, följa myndigheternas rekommendationer och kontakta 
klubbens läkare. Klubben har ett ansvar att hålla tät kontakt med den anställde och 
säkerställa att myndigheternas rekommendationer följs”. 
 
Klubbarna och deras spelare och ledare lever i en vardag där lagläkaren står i 
centrum. Spelarna gör självskattningar varje dag, vecka efter vecka, och ska vid 
minsta symptom inte närvara på träningsanläggningen. Allt detta enligt protokollet 
för träning. 
 
Finns det frågetecken om en match ska spelas så är det klubbarna som själva 
ansvarar för sin egen spelar- och ledartrupp samt sin egen verksamhet. Svensk 
Elitfotbolls protokoll styr access till de 15+15 matcher som varje klubb ska spela i 
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2x45 min under säsongen, men det är klubbarna som ansvarar för att övervaka 
hälsan i sin egen trupp. Finns det smittade spelare/ledare i truppen så skall de 
lämnas utanför trupp och arena, och om det behövs så får klubbarna fylla på med 
spelare underifrån. Det är samtliga klubbar överens om och det är klubbens ansvar 
att lösa situationen. 
 
Klubbarna beslutar utifrån protokollen själva om de har förutsättningar för att ställa 
upp till spel. Det är ett arbetsgivaransvar från klubbens sida att hantera, och med 
det ansvaret följer också att hantera konsekvenserna av ett läge där de inte kan 
ställa bästa trupp på planen – eller i värsta fall inte ens kan få ihop fullt lag.  
 
Alla är medvetna om det utsatta läget, samt hur svårt det är att flytta och ändra 
matcher på grund av eventuella utbrott av Covid19. Därför diskuterades det 
gemensamma regler inför detta år. 
 
Detta är den överenskommelse som samtliga klubbar enats om: 

1. Vi kommer att följa beslut från FHM samt SvFF:s policys. Dessa avgör vad 
vi kan göra. 

2. Vi står enade bakom de protokoll som framtagits, och det är varje klubbs 
ansvar att verka för att hitta sätt att efterleva dem och ta fram 
kompletterande egna protokoll för t ex säkert resande. 

3. Om någon eller flera spelare skulle bli sjuka i Covid-19 skall respektive 
klubb vidtaga nödvändiga åtgärder för att avskilja dessa från truppen för att i 
rimligaste mån tillse att smittan inte sprids i truppen eller till andra lag. 

4. Alla klubbar är medvetna om det speciella läget detta år, och att det kommer 
att krävas många avsteg från normala rutiner för att kunna genomföra en hel 
säsong. Det innebär t ex att spelschemat kan komma att behöva läggas 
med andra principer än vanligt. Vi är alla medvetna om att vi behöver 
hjälpas åt för att kunna leverera en full säsong. 

5. Om en eller flera spelare/ledare insjuknar gäller vidare att SvFF:s 
tävlingsregler styr, dvs att det är upp till varje lag att säkerställa att man kan 
ställa upp med en startelva oavsett detta. Inga särregler för Covid-19 
rörande undantag rörande ansvar att tävla kommer att utfärdas. 

De regler som Svensk Elitfotboll arbetar efter rör principer för deltagande i 
ligamatcherna. Andra krav eller åtgärder som en klubb åläggs av myndigheter eller 
som de själva väljer att vidtaga i sin verksamhet är klubbens eget ansvar. Men, för 
att få spela ligamatcher, ska de leva upp till våra gemensamma protokoll. Spelarna 
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gör en självskattning inför varje träning och match och bedöms av lagläkaren att 
kunna spela om de är friska och symptomfria, helt enligt FHM:s rekommendationer. 
Annars ska de avskiljas från truppen och sättas i karantän tills de är smittfria och 
friska. Avsaknad av symptom anses vara den viktigaste faktorn för att begränsa 
smittorisken. 
 
Forskare har fastslagit att smittrisken är minimal under själva spelet fotboll, och 
Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har vid flera tillfällen sagt att fotbollen i 
sig inte är problemet, utan hänvisat till andra aspekter när fotbollens vara eller inte 
vara har diskuterats. 
 
UEFA går på samma spår som Sverige, det visade sig exempelvis i kvalet till 
Europa League då Hammarbys motståndare från Ungern, Puskas Akademia, fick 
resa till Sverige med stora delar ungdomsspelare för att kunna spela matchen. I de 
fall som kvalmatcher till Europa har skjutits upp eller ställts in så har det berott på 
tvingande myndighetsbeslut, och inte beslut från UEFA. 
 
Vi är alla medvetna om att Covid19 rasar i samhället, och därmed riskerar klubbar 
att få in smittan i sin verksamhet. Men, om det sker har Svensk Elitfotboll sina 
protokoll för att upptäcka det innan ytterligare smittspridning sker och de drabbade 
skall isoleras. Klubben ansvarar för att hantera detta i sin dagliga verksamhet och i 
övrigt gäller Svensk Elitfotbolls protokoll om man skall deltaga i tävlingsmatch. Det 
besked som finns från FHM är att smittspridning inte sker innan symptom 
utvecklas. Därför är det just symptomen elitfotbollen tar fasta på att kontrollera via 
Svensk Elitfotbolls protokoll, för att tillse att de som bereds tillträde på matchdagen 
inte har symptom och att en given match inte bidrar till ökad risk för smittspridning. 
 
Svensk Elitfotbolls protokoll är utformade för det ändamål de skall skydda för, att 
minimera risken för smittspridning vid en match i utomhusmiljö på 2*45 minuter. 
 
Det har inte gått att utläsa någon ökad smittspridning utifrån de runt 300 matcher i 
Allsvenskan och Superettan som redan har spelats. Kontrollerna är rigorösa, och 
övervakas av Matchdelegater vid varje match. Det har i några fall identifierats 
avvikelser från Svensk Elitfotbolls protokoll, men samtliga fall har hanterats och 
åtgärdats av klubbarna, vilket har förhindrat att avvikelserna återupprepats. 
 
Sammantaget kan sägas att ligans krav utgår från att skydda mot smittspridning i 
enlighet med FHM:s rekommendationer i samband med match. Dessa krav har 
visat sig effektiva. 
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Övrig hantering av lokala smittutbrott är klubbens arbetsgivaransvar. Även om det 
skulle innebära att man inte kan träna normalt, ställa bästa trupp på planen vid 
match eller rent av tvingas lämna walk over. 
 
Svensk Elitfotboll uppmanar alla sina föreningar att följa de gemensamma 
överenskommelser för ligaspelet som finns, men givetvis också följa övriga lagar, 
regler och rekommendationer från myndigheterna som reglerar deras verksamhet. 


