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Elitfotboll under ansvar
Föreningen Svensk Elitfotboll har i samråd med europeiska kollegor, och i
dialog med Folkhälsomyndigheten, tagit fram protokoll för träning och match
som alla klubbar i Allsvenskan och Superettan använder sig av i hela sin
verksamhet. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna genomföra
säsongen på ett smittsäkert sätt.
Elitfotbollen tar sitt ansvar – och det fungerar!
I våra protokoll finns detaljerad information för hur klubbarna på daglig basis ska
genomföra sin verksamhet samt hur de ska förhålla sig till matchdagen:
• Våra hygienkrav är strikta och social distansering är en grundförutsättning.
• Matchläkaren har ett stort ansvar vad gäller protokollets fortlevnad, i synnerhet på
matchdagen. Det är matchläkaren som godkänner sitt lags spelare, ledare och
funktionärers självskattning, samt i dialog med bortalagets läkare också bortalagets
spelare. Matchläkaren signerar bägge lagens spelarförteckningar och beslutar vilka
som är behöriga att spela matchen och/eller vistas på arenan
• Varje spelare lämnar dagligen in självskattningar som måste godkännas av lagets
läkare innan de får träna eller spela.
• Om en eller flera spelare har symptom, eller bekräftas sjuka i Covid-19, så isoleras
de helt enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer från truppen. De övriga fortsätter
sin verksamhet under fortsatt övervakning av klubbläkaren så länge de är friska
och symptomfria.
• Samtliga personer som planerar att befinna sig på arenan vid tidpunkten för
matchen måste i förväg göra en självskattning och intyga att de är friska och inte
har några symptom för Covid-19. Endast ett mycket begränsat antal personer
tillåts närvara på arenan innan, under och efter matchen.
• Arrangören har ansvaret för kontroll av att samtliga personer som släpps in på
arenan är symtomfria.
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För all verksamhet är det respektive klubb som ansvarar för att, i samråd med sin
klubbläkare och regionala smittskyddsorganisationer, begränsa riskerna för smittspridning i
verksamheten.
De drygt 300 matcherna som hittills spelats i Allsvenskan och Superettan i år kan
sammanfattas som följer:
•
•

Inga kända fall av ökad smittspridning
Inga kända fall av smittspridning mellan spelare i olika klubbar

Samtliga matcher i Allsvenskan och Superettan övervakas av matchdelegater som utses av
Svensk Elitfotboll. Dessa delegater anmäler och rapporterar avvikelser mot protokollet.
Vårt intryck är att elitklubbarna följer protokollen mycket väl. 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.
Ansvarsfördelningen kan delas upp mellan liga, klubb och förbund:
Liga
Svensk Elitfotboll har tagit fram protokollen för genomförande av träning och
match. Protokollen styr access till träning och de 15+15 matcher som varje klubb
ska spela i 2x45 min under säsongen. Varje match övervakas av matchdelegater
och kontrollerna är rigorösa.
Klubb
Klubbarna och deras spelare och ledare lever i en vardag där lagläkaren står i
centrum för smittskyddet. Spelarna 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, och är liksom i övriga Europa
kriteriet för att spelare och ledare ska beredas möjlighet att närvara vid match.
Klubbarna ansvarar alltså för att övervaka hälsan i sin egen trupp. Finns det
spelare/ledare i truppen som uppvisar symptom eller är sjuka så skall de lämnas
utanför truppen och arenorna. Om det behövs för att kunna spela match så får
klubbarna fylla på med spelare från föreningens övriga trupper. Det är samtliga
klubbar överens om och det är klubbens ansvar att lösa situationen som uppstår i
deras verksamhet.
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Det är vidare klarlagt att det är klubben, i sin roll av att vara ansvarig arbetsgivare,
som har det fulla ansvaret att utöver nationella krav också följa de relevanta
medicinska råd eller rekommendationer som utfärdas till klubben från sin
klubbläkare och/eller regionala smittskyddsorganisationer.
Om smittsituationen i en klubb är så allvarlig att det inte är ens med ovan beskrivna
lösningar är möjligt att ställa upp med ett friskt och symptomfritt lag på matchdagen
skall klubben lämna Walk Over. Utrymme att flytta matcher finns ej. I sådant fall är
det Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommitté som skall besluta om
konsekvenserna av detta (se nedan).
Förbund
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en Tävlingskommitté som bland annat
beslutar om spelschema eller konsekvenser av avvikelser från tävlingsreglerna. En
sådan avvikelse kan till exempel vara att en klubb lämnar Walk Over (WO).
Normalt är en WO grund för uteslutning, men detta Coronaår är allt annat än
normalt. Om en klubb på grund av smittoskäl är helt förhindrade att ställa upp till
match, på grund av beslut från klubben efter råd och rekommendationer från läkare
och/eller regionala smittskyddsenheter, har SvFF beslutat att sanktionen för WO
skall stanna vid en matchförlust 0-3. Observera åter att flytt av matcher inte är en
möjlighet detta år, och att alla klubbar har accepterat denna lösning. Smittskyddet
går före.
Svensk Elitfotboll har all respekt för Covid-19 och att samhället behöver skyddas
och vi har visat att vi med våra regler och rutiner kan fortsätta spela matcher utan
en ökad smittspridning i samhället.
Vi uppmanar också alla våra föreningar att följa de gemensamma
överenskommelser som gjorts, och givetvis också följa övriga lagar, regler och
rekommendationer från myndigheterna som reglerar deras verksamhet, inklusive
råd och rekommendationer från sin läkare och regionala
smittskyddsorganisationer.
Läs våra protokoll i sin helhet här
Professionella träningsmiljöer för SEF-klubbarna i samband med Covid-19
Genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher i samband med
Covid-19

