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Postadress 
Box 7718 
174 07 Sundbyberg 

Besöksadress 
Evenemangsgatan 31 
Solna 

Kontakt 
+46 (0)8 734 92 00 
www.svenskelitfotboll.se 

Organisationsnummer 
825001-5065 

Öppningsplan Svensk Elitfotboll – Spel 
med säker publikaccess 2021 

Om öppningsplanen 

Det här dokumentet skildrar hur den svenska elitfotbollen utifrån rådande smittläge 
successivt, och i dialog med myndigheterna, ska kunna välkomna publiken tillbaka till 
arenorna. 

Svensk Elitfotboll har en bevisat stark kompetens och erfarenhet kring säkra arrangemang. 
Ligorna och elitklubbarna har stor kunskap om sin kärnverksamhet, det vill säga att 
arrangera evenemang med publik. De 32 klubbarnas organisationer är professionella och 
vana att flexibelt anpassa sig utifrån rådande omständigheter. Så även för de speciella 
förutsättningar som råder under en pandemi. 

Svensk Elitfotboll kan med hjälp av klubbarnas läkare samt myndigheternas expertis 
rörande smittskyddsfrågor fastställa olika faser och nivåer för hur elitfotbollen återstartar 
publika evenemang med publik utifrån rådande smittläge. Här kan elitfotbollen och 
myndigheterna jobba tillsammans. Här kan elitfotbollen vara ett föredöme i att visa vad 
säkra publika miljöer innebär och hur de kan hanteras i olika smittlägen.

Låt oss få göra det. 
 



* Anpassas efter myndigheternas direktiv
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1. Innehållet i dokumentet vilar på tre grundbultar: 
1. Myndigheternas vid varje tillfälle gällande rekommendationer 

2. Att vi har en modell som är skalbar – Alla klubbar kan använda och anpassa sig till 
modellen utifrån sina förutsättningar 

3. De framgångsrika protokoll som vi arbetat efter under hela 2020. 

Öppningsplanen är en central utformad matris för alla klubbar i Allsvenskan och 
Superettan där särskild hänsyn har tagits till klubbarnas olika förutsättningar. 

Det stora jobbet för att efterleva öppningsplanen görs lokalt genom att varje klubb 
implementerar modellen i just sin verksamhet. 

2. Fem faser 
Svensk Elitfotboll har identifierat fem faser för genomförande av matcher för klubbarna i 
Allsvenskan och Superettan. Hela säsongen 2020 spelades i Fas 3. 2021 är förhoppningen 
att inleda med spel i Fas 4 och sedan stegra, givet att smittläget i Sverige också tillåter det. 

Fas 1: Återgång till normal träning avseende antal träningar och den kroppskontakt som är 
en naturlig del av fotbollen. 

Fas 2: Genomförande av träningsmatcher för klubbarnas seniorlag, med spel på stängd 
arena. 

Fas 3: Genomförande av tävlingsmatcher för klubbarnas seniorlag, med spel på stängd 
arena. 

Fas 4: Genomförande av tävlingsmatcher med ett begränsat publikantal 

Fas 5: Genomförande av tävlingsmatcher med ett normalt publikantal 
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3. Svensk Elitfotboll 
Elitfotbollen är en stor och viktig bransch. Svensk Elitfotboll, det vill säga klubbarna i 
Allsvenskan och Superettan, sysselsätter minst 5000 personer bara i den absoluta 
närheten runt elitfotbollen varje år. Då tillkommer också alla tusentals, kanske miljontals 
svenskar, som påverkas genom sitt arbete, sitt engagemang, sina känslor och en 
gemenskap för livet. Elitfotbollen är en väsentlig del av vårt folkhemsbygge och 
Allsvenskan är att betrakta som en kulturinstitution.  

Allsvenskan och Superettan omsätter normalt sett på egen hand upp mot tre miljarder 
kronor per år, betydligt mer om man räknar in övriga kringverksamheter. 
 
Den samhällsekonomiska effekten från elitklubbarnas engagemang i 
arbetsmarknadsfrågor uppgår enligt Nationalekonom Ingvar Nilsson till 1,2 miljarder 
kronor per år, kommunernas besparing till 247 miljoner kronor. Vidare säger Ingvar 
Nilsson att när varje klubb i Allsvenskan och Superettan, via sina samhällsengagemang, får 
in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 
miljoner kronor i samhällsbesparingar – årligen. 

Spelarna och klubbarna i elitfotbollen i Sverige är lokala förebilder och en motor för 
breddidrotten som får barn och unga i landet att röra på sig. Elitfotbollen samlar personer 
från alla samhällsklasser och bidrar till integration, gemenskap och mening. 

I stort sett hela säsongen 2020 spelades utan publik, det vill säga under Fas 3 i protokollet. 
Våra skyddsrutiner har slipats och prövats, och under 2021 vaccineras befolkningen i 
Sverige. Det finns därmed all anledning att anse att det är realistiskt att delar av publiken 
stegvis åter kan välkomnas under säkra former tillbaka till våra läktare. Detta kommer ske 
helt i linje med svenska myndigheters gällande rekommendationer och riktlinjer.  
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4. Vi har låg smittspridning inom elitfotbollen 
Mellan 14 juni och 6 december 2020 spelades samtliga 480 matcher i Allsvenskan och 
Superettan under styrning av de protokoll som tagits fram. 27 av 32 klubbar bekräftar att 
de haft fall av covid-19 i sin spelartrupp, totalt 123 spelare av 916 möjliga. Smittan skedde 
utanför fotbollen, men de smittade identifierades omedelbart när de återkom till våra 
föreningar. Detta tack vare våra rigorösa protokoll under överinseende av lagläkarna. I 
samtliga fall isolerades de smittade och inte i något fall förekom vidare smittspridning 
inom trupperna efter detta. Inte i något fall finns det dokumenterad smittspridning mellan 
lag i samband med match. Vi kan med fog säga att våra rutiner fungerat på ett ansvarsfullt 
sätt, och att elitfotbollen inte innebär en särskild smittrisk. 

Själva spelet fotboll är alltså inte smittspridande, det anser vi att vi har fog för. Sverker 
Nilsson, talesperson för Fotbollsläkarna skriver som följer: 

”Allt har fungerat fantastiskt bra. Att vi spelar utomhus och på en stor plan har varit till 
fotbollens fördel men protokollen har verkligen varit klockrena. Klubbarna och deras 
organisationer har följt alla riktlinjer väldigt, väldigt bra. Mig veterligen så finns det inga 
spelare som smittats på fotbollsplanen i år, varken på träning eller i samband med match. 
Alla har smittats hemmavid, i samband med ledigheter vid landslagsuppehåll där spelare 
och ledare kommit hem och varit utanför våra protokoll, eller vid något specifikt fall vid 
speciellt firande efter att en avgörande match slutat. Samtliga dessa fall har vid återkomst 
till fotbollen identifierats, isolerats och smittan har därmed effektivt stoppats.” 

Med detta taget i beaktning så anser sig den svenska elitfotbollen vara redo att inleda spel 
i Allsvenskan och Superettan inför publik, med anpassade säkra lösningar utifrån 
smittläget. 
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5. Uppskattad publik 
Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen i Sverige att maxtaket på folksamlingar på 
bland annat idrottsevenemang höjs från 50 till 300 personer såvida inte lokala 
myndigheter och regioner på grund av smittläget meddelar annat. I samband med detta 
uppskattade klubbarna i Allsvenskan och Superettan hur mycket publik de skulle kunna ta 
emot på sina arenor utifrån gällande restriktioner. Klubbarna fick också uppge hur de 
upplever att deras publik främst transporterar sig till arenan. 

Samtliga klubbar är professionella i sitt arbete och skulle klara av att jobba med ett 
procenttal av arenans totala kapacitet, baserat på att procenttalet ökar eller minskar 
utefter rådande smittläge.  

På samtliga arenor utom en enda (Tele2 Arena) uppges kollektivtrafiken inte vara det 
vanligaste färdsättet till eller från arenan, utan publiken söker sig huvudsakligen till arenan 
i en kombination av bil, cykel och till fots. 
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Europeiska fotbollförbundet UEFA tillåter i sina skrivelser publik upp till 30% av arenornas 
totala kapacitet, så länge det inte bryter mot respektive lands myndigheters beslut. 

Baserat på ovanstående uppgifter och det faktum att 300 personer inne på en arena som 
har ett maxtak på 50 000 personer jämfört med en arena som rymmer 5000 personer slår 
väldigt olika så tycker Svensk Elitfotboll att regeringen bör frångå maxtaket och istället 
tillåta ett publiktak som utgår från en procentsats av arenans totala kapacitet, kombinerat 
med en bedömning av de åtgärder arrangören kan vidta för att säkra evenemanget. 

6. Matris för hur Svensk Elitfotboll återgår till spel med publik 
Allsvenskan och Superettan 2021 sparkar igång helgen 10-11 april. Vid det laget är det 
rimligt att tro att vaccineringen av den svenska befolkningen har kommit igång i större 
skala. Givetvis finns också förhoppningar om ett mindre allvarligt smittläge till dess. 

Frågan om vaccinerade personer och på vilka villkor de deltar i publiken på 
idrottsevenemang hänger fortfarande i luften. Myndigheterna i Europa talar om att ta 
fram vaccinationsintyg och det borde rimligen finnas möjligheter att välkomna en större 
del publik på så kallade ”vaccinerade ytor” på arenan jämfört med ytor där icke 
vaccinerade får tillträde. Frågan är ännu för ny för att ta ställning till och vi är beroende av 
myndigheternas expertis i frågan. Därför utgår den här öppningsplanen tills vidare endast 
från sittande, icke vaccinerad, publik samt utifrån ett perspektiv där vi inte vill bidra med 
ökat resande mellan regioner.  

För att återgå till spel med publik i Allsvenskan och Superettan så har svensk elitfotboll 
identifierat tre olika nivåer av skyddsåtgärder samt tre olika typer av arenor där 
elitfotboll spelas. Viktigt att notera är att samtliga matcher i båda ligorna spelas 
utomhus. 

Arenor med plats för mellan 1-4999 sittande åskådare kategoriseras som små arenor. 14 
av 32 SEF-klubbar spelar 2021 på en så kallad liten arena. Elva klubbar spelar på 
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mellanstora arenor, som för plats med mellan 5000-14999 åskådare. Sju klubbar spelar 
på stora arenor med plats för 15000 åskådare och mer. 

I följande matris visar vi hur elitfotbollen med ett begränsat publikantal, och på ett 
anpassningsbart sätt i takt med att smittspridningen i samhället minskar, kan återgå till 
att spela med publik. Matrisen är skapad med hänsyn till klubbarnas förutsättningar, 
med arenakrav, tävlingsbestämmelser och särskilda tävlingsbestämmelser taget i 
beaktning samt med tanke på de protokoll som tagits fram för genomförande av match. 
Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer ligger alltid i fokus.  

Öppningsplanen uppdateras allt eftersom myndigheternas beslut och riktlinjer 
uppdateras, samt hur det aktuella smittläget förändras. 

Svensk Elitfotbolls modell är vårt förslag på hur en säker, stegvist anpassad återgång till 
publik kan se ut, och vi är redo att i dialog med myndigheter utveckla och anpassa 
matrisen så att alla parter är tillfreds med att vi adresserar de rekommendationer och de 
prioriteringar som gäller för var tid. 
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6.1 Skyddsnivå A 

 

På den första, och högsta, skyddsnivån är det viktigt att betona att vi anser att vi kan 
släppa in publik på ett ansvarsfullt, tryggt och säkert sätt. Därför anser vi att 15% av 
arenans totala sittplatskapacitet är mer lämpligt att utgå från, i stället för att resonera 
kring till exempel ”en person per 10 kvadratmeter” som bygger på flöden. På våra 
utomhus fotbollsarenor finns sittplatser och då passar social distansering med avstånd 
till närmsta person bättre anser vi. 

Det gör att de flesta arenor kan släppa in mellan 500-1500 åskådare. De stora arenorna 
som i teorin kan släppa in flera tusen åskådare får ett maxtak på 3000 åskådare vid 
skyddsnivå A. 

Initialt är endast sittande publik välkomna till arenan och inga bortasektioner kommer 
vara öppna. Minst två meter ska råda mellan varje person. Två personer i samma sällskap 
kan sitta bredvid varandra. De stora arenorna jobbar med slot-tider för in- och utpassering 
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som besökarna ska rätta sig efter. Ingen servering förekommer. De som arrangerar i 
storstad har också väl upparbetad dialog med de som sköter transporter till och från 
arenan, och har möjlighet att hitta anpassade lösningar. 

6.2 Skyddsnivå B 

 

Inom skyddsnivå B, under en måttligare risksituation, går elitfotbollen upp till 40% av 
totala sittplatskapaciteten på arenorna. Ett steg som gör att den sociala distanseringen 
ändras från 2 till 1.5 meter. Nu får fyra personer i samma sällskap sitta bredvid varandra. 
Servering är åter tillåten. 

För att klara av en ökande publiktillströmning så kommer i läge B även klubbar med 
medelstora arenor att behöva jobba med slot-tider gällande in- och utpassering. 
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Vid skyddsnivå A och B tillåts varken bortasupportrar eller ståplats. Skulle smittläget och 
myndigheternas riktlinjer tillåta resande i större utsträckning samt access till ståplats (till 
exempel om vaccinationsintyg accepteras för detta) så är det justerbart i denna nivå. 
 

6.3 Skyddsnivå C 

 

På den lägsta skyddsnivån tillåts 75% av alla sittplatsytor på arenan. Åtta personer i 
samma sällskap kan sitta bredvid varandra. På den här nivån är bortasupportrar och 
ståplats åter tillåtna. Social distansering om 0.5-1 meter råder. 

Den dag pandemibekämpningen inte längre behövs är givetvis slutmålet att kunna 
välkomna publik till hela arenan igen, det som heter Fas 5 i Svensk Elitfotbolls protokoll. 
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6.4 Åtgärdslista 
Förutom det som redan är uppräknat på varje nivå så bör varje klubb ta i beaktning om de 
vill jobba med feberkontroll på åskådare, snabbtest, pcr-test, vaccinsintyg eller 
antikroppsintyg. De två senare alternativen är beroende på myndigheternas riktlinjer. 

Övrig detaljerad information om klubbarnas arbete för att undvika trängsel, köbildning 
och andra riskfaktorer finns att läsa i protokollets Fas 4, genomförande av tävlingsmatcher 
med ett begränsat publikantal. 

Svensk Elitfotboll önskar utvärdera i samråd med våra läkare, och gärna 
Folkhälsomyndigheten, mellan varje nivå innan beslut tas att gå till nästa nivå. Likadant 
gäller innan Fas 5 kopplas in efter skyddsnivå C, det vill säga spel med fullsatta arenor. 

7. Tillvägagångssätt och tidsplan 
Svensk Elitfotboll anser alltså att det går att välkomna begränsad publik till matcherna på 
ett säkert sätt även vid hög smitta. Klubbarna i Allsvenskan och Superettan är 
professionella och klarar av att flexibelt anpassa sig till rådande smittläge i landet, och vi 
arbetar i nära samverkan med våra läkare för att garantera säkra matcher. Viktigt att 
tillägga är att om smittläget i landet ökar, så anpassar elitfotbollen möjligheterna för 
publik, likväl som vid lägre smitta. 

Under säsongen 2020 spelades det fyra matcher med upp till 300 i publiken. Falkenbergs 
FF – Djurgårdens IF i Allsvenskan samt Västerås SK – Norrby IF, IK Brage – Trelleborgs FF 
och Umeå FC – GIF Sundsvall i Superettan. I samtliga fall har de arrangerande klubbarna 
gjort ett utmärkt arbete i att underlätta flödet till och från, respektive på arenan och inte i 
något fall har det förekommit ökad lokal smittspridning som en effekt av matchen. 

Ett sätt att inför säsongen visa att elitfotbollen klarar av publikfrågan är att under 
försäsongen få testspela matcher inför publik inför bland annat observatörer och 
myndighetspersoner. Detta under förutsättning att myndigheterna beviljar testmatcher 
att spelas med publik. 
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Svensk Elitfotboll strävar efter en stegvis öppning av elitfotbollsarenorna, i takt med en 
positiv utveckling av smittspridningen. Elitfotbollen avser att med hjälp av olika taknivåer 
och skyddsåtgärder stegvis på ett kontrollerat, säkert och ansvarsfullt sätt släppa in publik. 

På samma sätt som vi har arbetat med vårt protokoll för genomförande av match, under 
matchläkarens översyn, så kommer vi arbeta med publikfrågan. Det vill säga att det 
fortsatt är läkarens arbetsuppgift att ha det yttersta medicinska ansvaret för alla som ingår 
i tävlingen och organisationen. Varje arrangemang följs av ett kontrollorgan i form av en 
utsänd matchdelegat som kontrollerar och övervakar att klubbarna efterlever protokollet, 
både gällande publik och spelare/ledare. 

8. Målbild 
8.1 April: 
I april startar Allsvenskan och Superettan. Baserat på att fler svenskar kommer börja 
vaccineras under våren och sommaren samt det faktum att smittspridningen i samhället 
gick ner under våren och sommaren 2020 så skulle minst nivå A kunna vara aktuell för 
elitfotbollen. 

8.2 Maj/juni: 
Visar sig ovanstående förfarande framgångsrikt och smittläget i landet är fortsatt lågt så 
blir det aktuellt med nivå B. 

Går smittläget fortsatt ner så är elitfotbollen redo att genomföra nivå C. Skulle smittläget 
däremot förvärras så tar elitfotbollen ett steg tillbaka till nivå A istället. Vi är redo att 
anpassa våra regler och åtgärder omgång för omgång om det skulle behövas. 
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9. Zonindelning 
Varje arena delas in i olika zoner som fungerar som vattentäta skott. De som befinner sig i 
en zon har inte tillträde till en annan zon. Detta för att separera antalet människor inne på 
arenan och säkerställa att ingen rör sig över för stora ytor. 

 

 

 

 



 

 

Stockholm 
2021-02-24 
 

14 

Här är nedan ett exempel på hur de olika aktörerna inne i en och samma zon kan spridas 
ut mellan varandra för att på så sätt minska smittrisken även inom en zon. 

 

Varje förening kan i sin tur utöver detta använda sig av egna zoner som publiken har att 
förhålla sig till. Varje zon delas sedan in i sektioner. Se exempel från Malmö FF nedan. 
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10. På läktaren 

Inne på varje sektion sprids åskådarna ut med god social distansering mellan varandra. 
All publik har numrerade sittplatser där det är jätteviktigt att varje enskild individ sitter 
på den plats de blivit tilldelade. Speciellt utbildade publikvärdar kommer att se till att 
social distansering efterlevs på läktaren. 

 

På Skyddsnivå A gäller en social distansering på två meter vilket innebär att var fjärde 
stol, varannan rad är brukbar. Två personer i samma sällskap kan sitta bredvid varandra 
som max – totalt 15% av arenans maxkapacitet av sittplats. Stora arenor får inte ta emot 
mer än 3000 åskådare i denna fas. Gröna pluppar gestaltar stolar på läktarsektionen som 
är säljbara i modellen ovan. 

 

På Skyddsnivå B ser samma läktarsektion ut som ovan. Här är 40% av arenans totala 
sittplatskapacitet markeras. Fyra personer kan sitta i samma sällskap. 1.5 meters social 
distansering ska råda mellan sällskap vilket innebär att endast varannan rad nyttjas även 
här.  På skyddsnivå A och B tillåts varken bortasupportrar eller ståplats. Skulle smittläget 
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och myndigheternas riktlinjer tillåta resande i större utsträckning samt access till 
ståplats (till exempel om vaccinationsintyg accepteras för detta) så är det justerbart i 
denna nivå. 

I den tredje och avslutande skyddsnivån, Skyddsnivå C, så är det tillåtet både med 
bortasupportrar och med ståplats. Utöver det kan 75% av arenans totala 
sittplatskapacitet nyttjas och åtta personer i samma sällskap kan sitta bredvid varandra 
och varje stolsrad används. Skyddsnivå C är den sista nivån innan elitfotbollen övergår 
att spela med fullsatta läktare igen. 
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BILAGA I 

Fas 4 Genomförande av tävlingsmatcher med ett begränsat publikantal 

För att återgå till spel med publik i Allsvenskan och Superettan så har svensk elitfotboll 
identifierat tre olika nivåer av skyddsåtgärder samt tre olika typer av arenor där 
elitfotboll spelas. Viktigt att notera är att samtliga matcher i båda ligorna spelas 
utomhus. 

I protokollet för genomförande av match finns förhållningsregler för hur klubbarna och 
deras personal ska göra för att arrangera en elitfotbollsmatch på säkrast och tryggast 
möjliga sätt. Samtliga steg i processen skall följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten 
och övriga berörda myndigheter.  

Arrangören är ansvarig för att de av myndigheterna framtagna riktlinjerna gällande 
distansering följs i sin plan för evenemanget, exempelvis att åskådarna sitter på rätt säte, 
halvtidspaus, inpassering samt resa till och från stadion. 

I Fas 4 i protokollet beskrivs arrangörens ansvar gällande information med 
förhållningsregler vad som gäller på arenan, både före och under match. Här finns också 
information om publikhantering och biljetthantering samt direktiv för att undvika 
köbildning i entréer, kiosker, toaletter och vid utpassering. 

All verksamhet som berör publikhanteringen med tillhörande flöden bygger på att undvika 
trängsel och folksamlingar. Samtliga besökare ska beredas möjlighet till trygga, säkra och 
välkomnande matchevenemang genom att svensk elitfotboll förebygger smittspridning. 
För att uppnå målet krävs att arrangören systematiskt säkerställer att publiken fördelas ut 
inom de instruktioner som gäller i respektive sektion före, under och efter matchslut.   

Hela upplägget bygger på att besökaren i så stor utsträckning som möjligt når sin 
läktarsektion direkt via den entré som vederbörande passerar igenom – kortast möjligaste 
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väg in till läktarsektionen. Helhetslösningen vid insläpp skall anordnas så att besökarna 
inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang.  

Svensk Elitfotboll har delat in alla arenor i tre olika kategorier. Arenor med plats för 
mellan 1-4999 sittande åskådare kategoriseras som små arenor. 14 av 32 SEF-klubbar 
spelar 2021 på en så kallad liten arena. Elva klubbar spelar på mellanstora arenor, som 
för plats med mellan 5000-14999 åskådare. Sju klubbar spelar på stora arenor med plats 
för 15000 åskådare och mer. 

Arrangörens ansvar: 
Arrangören är ansvarig för att de av fotbollen och av myndigheterna framtagna riktlinjerna 
gällande distansering följs i sin plan för evenemanget, exempelvis att åskådarna sitter på 
rätt säte, halvtidspaus, inpassering och hemgång från stadion.  

Utöver det som gäller för Fas 2 och Fas 3 gäller även följande för Fas 4:  

Publikinformation 
En direkt avgörande faktor är en tydlig och löpande information till elitfotbollens besökare 
om vilka förhållningsregler som gäller på arenorna för att minimera smittspridning. Denna 
information måste samtliga elitfotbollsklubbar bland annat förmedla på sina hemsidor och 
andra mediala plattformar.  

Hemsidor/mediala plattformar.  
I samband med exempelvis införskaffandet av matchbiljett, eller vid ett besök på en 
klubbs hemsida, eller annan medial plattform, skall besökarna beredas möjlighet att ta del 
av det förebyggande smittskyddsinformation enligt nedan:    

”Svensk elitfotboll har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik i våra arenor 
något vi är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och 
framför allt vara rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det 
viktigt att alla bidrar till efterlevnad av de direktiv vi har att förhålla oss till – tänk därför 
på följande:” 
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• Gå inte på matchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – (se symtom i bilaga 
A) 

• I det fall du insjuknar under pågående match måste du omgående lämna. För att 
underlätta eventuell smittspårning så måste personalen meddelas om vilken 
sektion och stol du satt på 

• Kom i god tid till arenan. Följ arrangörens anvisningar gällande insläpp.  
• Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – social distansering till närmsta person 
• Värna personalens arbetsmiljö – håll social distansering 
• Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att social 

distansering hålls 
• Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan 
• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten 
• Hosta eller nys i armvecket 
• Undvik handskakningar och omfamningar 
• Hemgång efter matchslut sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika 

folksamlingar/trängsel 
• Följ alltid arrangörens anvisningar gällande evenemanget 

 
Under fotbollsmatchen  
När väl besökarna befinner sig inne på arenorna skall löpande information förmedlas på 
svenska och engelska enligt nedan: 

Speakerinformation och storbildsskärmar 
Speakern läser upp information i syfte att förbygga smittspridning: 

• Håll social distansering till närmaste person 
• Ha en ordentlig handhygien 
• Handsprit finns på alla toaletter och vid samtliga kiosker 
• Hosta/nys i armvecket 
• Följ alltid arrangörens anvisningar gällande evenemanget 

Ovannämnd information via speakern och storbildsskärm förmedlas vid följande tillfällen: 
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• Innan matchen påbörjas  
• Innan andra halvlek påbörjas 
• Innan varje halvleks slut  

 

Publikhantering  
I samtliga tre skyddsnivåer har Svensk Elitfotboll angett en procentsats för hur mycket 
publik av arenans totala sittplatskapacitet som klubbarna får släppa. Vid Skyddsnivå A är 
den siffran 15%, samt att de stora arenorna har fått ett maxtak på 3000 åskådare för att 
det inte ska vara för mycket publik i ett förstaskede. Tanken är att stegra publikantalet i 
takt med att smittläget i Sverige sjunker. Det innebär att vid Skyddsnivå B så kan 
klubbarna ta emot 40% av arenans totala sittplatskapacitet. Vid Skyddsnivå C är den 
siffran 75%. Notera att det i Skyddsnivå C åter blir tillåtet med bortapublik och med 
ståplatspublik.  

Samtliga tre nivåer har olika krav för social distansering och ur många personer i samma 
sällskap som får sitta bredvid varandra på läktarna. I den första, och högsta, nivån så ska 
det råda två meters social distansering mellan åskådarna. Två personer får dock sitta 
bredvid varandra om de kommer i samma sällskap. 

Vid Skyddsnivå B får fyra personer i samma sällskap sitta bredvid varandra. Övriga sitter 
med 1.5 meters mellanrum. Vid Skyddsnivå C är gäller åtta i samma sällskap och en meter 
social distansering ska råda. 

Varje klubb ska ha gott om speciellt utbildade publikvärdar på plats för att hjälpa publiken 
att hålla social distansering. I Svensk Elitfotbolls matris för återgång till publik står det 
angivet hur många publikvärdar per 1000 åskådare som en klubb som minst ska ha per 
match. 

Biljetthantering 
En central del är försäljningen av biljetter och kontroll av biljetthanteringen. All publik som 
befinner sig på arenan måste ha en biljett med en stolsnumrering som säkerställer social 
distansering. 

Arenornas biljettsystem är programmerade så att enbart utvalda stolar är tillgängliga för 
försäljning. 
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Direktiv 
All verksamhet som berör publikhanteringen med tillhörande flöden bygger på att undvika 
trängsel och folksamlingar. Samtliga besökare ska beredas möjlighet till trygga, säkra och 
välkomnande matchevenemang genom att svensk elitfotboll förebygger smittspridning. 
För att uppnå målet krävs att arrangören systematiskt säkerställer att publiken fördelas ut 
inom de instruktioner som gäller i respektive sektion före, under och efter matchslut.   

Varje arena delas in i fyra olika zoner som fungerar som vattentäta skott. De som befinner 
sig i en zon har inte tillträde till en annan zon. Detta för att separera antalet människor 
inne på arenan och säkerställa att ingen rör sig över för stora ytor. Zonindelningen gäller 
vid samtliga tre Skyddsnivåer. 

Besökare som trots tillsägelse inte följer direktivet om efterlevnad avseende social 
distansering avvisas/avlägsnas från arenan.  

Insläpp/entréer  
Hela upplägget bygger på att besökaren i så stor utsträckning som möjligt når sin 
läktarsektion direkt via den entrén som vederbörande passerar igenom – kortast 
möjligaste väg in till läktarsektionen. Helhetslösningen vid insläpp skall anordnas så att 
besökarna inte hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang - följande 
gäller:  

1. Arrangören tillgodoser att social distansering kan upprätthållas i samband med 
insläpp av besökarna till arenan. 

2. För att upprätthålla social distansering så har Svensk Elitfotboll en matris som 
anger minsta möjliga antalet entréer som ska vara öppna vid respektive 
skyddsnivå.  

3. Vid Skyddsnivå A ska stora arenor jobba med slot-tider för inpassering av publiken. 
Vid Skyddsnivå B ska även mellanstora arenor göra det, och vid Skyddsnivå C ska 
alla tre typer av arenor använda sig av slot-tider. 

4. Vid varje entré skall det finnas anslag på svenska och engelska som tydligt 
informerar om att hålla social distansering till närmsta person.    
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5. Rekommendationen är att det ska finnas markeringar på marken i anslutning till 
entréerna. 

6. Särskilt utbildade publikvärdar finns i anslutning till entréerna för att upplysa 
besökarna att social distansering gäller. Besökare som inte hörsammar personalens 
direktiv bereds inte tillträde till arenan. 

Utpassering 
Rutinerna vid utpassering ska säkerställa att besökarna inte hamnar i trängsel eller utgör 
en folksamling i något sammanhang - följande gäller: 

1. Samtliga besökare skall beredas möjlighet att lämna arenan via den entrén som 
nyttjades vid insläppet - kortast möjliga väg ut ur arenan.  

2. Information förmedlas via speakern, att man följer arrangörens instruktioner. 
3. Särskilt utbildade publikvärdar skall finnas tillhanda för att styra publikflöden 

och vara allmänt behjälpliga.   
4. För att upprätthålla social distansering så har Svensk Elitfotboll en matris som 

anger minsta möjliga antalet utpasseringar som ska vara öppna vid respektive 
skyddsnivå.  

5. Vid Skyddsnivå A ska stora arenor jobba med slot-tider för utpassering av 
publiken. På Skyddsnivå B ska även mellanstora arenor göra det, och på 
Skyddsnivå C ska alla tre typer av arenor använda sig av slot-tider. 
 

Sittplatser 
I de två inledande Skyddsnivåerna är det endast sittplatser som gäller. Sittplatserna ska 
anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel och myndigheternas rekommendationer 
ska följas vid varje tillfälle.  

Personer med funktionsvariation 
I enlighet med svensk fotbolls arenakrav så ska det finnas platser för personer med 
funktionsvariationer. Social distansering gäller -  även för medföljande ledsagare - följande 
gäller: 
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1. Rullstolsburna, eller personer med nedsatt rörelseförmåga, och deras ledsagare 
hänvisas till ordinarie särskild entré – i övrigt gäller vad som framgår under 
rubriken, insläpp/entréer  

2. Rullstollplatserna markeras så att social distansering kan upprätthållas.  

 
Kiosker 
Kioskerna utgör ett område där det periodvis kommer samlas en större mängd besökare 
vilket kan skapa trängsel och i sammanhanget en ofrivillig folksamling. Helhetslösningen 
runt kioskerna skall anordnas så att besökarna inte hamnar i trängsel eller utgör en 
folksamling i något sammanhang - följande gäller: 
 

1. Vid Skyddsnivå A ska kioskerna vara stängda. Vid Skyddsnivå B och C kan kioskerna 
vara öppna. 

2. Kiosker kan hållas öppna om det går att minimera trängsel eller undvika 
folksamlingar.  

3. För att besökarna på ett tydligt sätt skall beredas möjlighet att hålla social 
distansering till varandra skall markeringar på golvet ombesörja frågan.  

4. Rekommendation att anslag på svenska och engelska finns på varje kiosk som 
tydligt informerar besökarna om att hålla social distansering.   

5. Särskilt utbildade publikvärdar skall finnas utanför varje kiosk vars uppgift är att 
informera och ombesörja att upplägget efterlevs. Vid behov även omfördela 
besökarna till andra kiosker för att undvika onödig trängsel och folksamlingar.  

6. Besökarna skall erhålla tillgång till handsprit vid varje kiosk. 
7. Bänkar/bord och stolar runt kioskerna, eller på andra platser i arenan, skall vara så 

placerade att besökarna håller social distansering till varandra.   

Toaletter  
Toaletterna (i och utanför) utgör ett område där det periodvis kommer samlas en större 
mängd besökare vilket kan skapa trängsel och i sammanhanget en ofrivillig folksamling. 
Helhetslösningen runt toaletterna (i och utanför) skall anordnas så att besökarna inte 
hamnar i trängsel eller utgör en folksamling i något sammanhang - följande gäller: 
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1. Ett nödvändigt antal toaletter ska hållas öppna i syfte att minimera trängsel eller 
folksamlingar. I Svensk Elitfotbolls matris för återgång till publik står angivet hur 
många toaletter arenorna som minst ska ha öppet vid respektive skyddsnivå. 

2. För att besökarna på ett tydligt sätt skall beredas möjlighet att hålla social 
distansering till varandra skall markeringar på golvet ombesörja frågan.  

3. Rekommendation att anslag på svenska och engelska finns på varje toalett som 
tydligt informerar besökarna om att hålla social distansering.   

4. Särskilt utbildade publikvärdar säkerställer social distansering inne och vid 
toaletterna.  

5. Tvål och handsprit ska finnas på varje toalett. 
6. Toaletterna städas kontinuerligt. 

 
Fas 5: Genomförande av tävlingsmatcher med ett normalt publikantal  
Denna fas träder i kraft först när Folkhälsomyndigheten tillåter folksamlingar och resor 
som normalt. 
Det innebär då att Svenska Fotbollförbundets regelverk och Svensk Elitfotbolls manualer 
gäller som normalt. 
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BILAGA II 

Klubb Arena Kapacitet sittplats 
AIK Friends Arena 50 000 
BK Häcken Bravida Arena 4 338 
Degerfors IF Stora Valla 1 044 
Djurgårdens IF Tele2 Arena 30 000 
Halmstads BK Örjans Vall 3 833 
Hammarby IF Tele2 Arena 30 000 
IF Elfsborg Borås Arena 10 000 
IFK Göteborg Gamla Ullevi 15 000 
IFK Norrköping PlatinumCars Arena 10 100 
IK Sirius Studenternas IP 8 000 
Kalmar FF Guldfågeln Arena 10 600 
Malmö FF Eleda Stadion 21 000 
Mjällby AIF Strandvallen 3 000 
Varbergs BoIS Varberg Energi Arena 1 073 
Örebro SK Behrn Arena 8 000 
Östersunds FK Jämtkraft Arena 5 092 
 
Klubb 

 
Arena 

 
Kapacitet sittplats 

AFC Eskilstuna Tunavallen 6 000 
Akropolis IF Grimsta IP 2 800 
Falkenbergs FF Falcon Alkoholfri Arena 3 078 
GAIS Gamla Ullevi 15 000 
GIF Sundsvall NP3 Arena 7 308 
Helsingborgs IF Olympia 10 500 
IFK Värnamo Finnvedsvallen 1 025 
IK Brage Domnarsvallen 2 749 
Jönköpings Södra IF Stadsparksvallen 3 740 
Landskrona BoIS Landskrona IP 3 500 
Norrby IF Borås Arena 10 000 
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Trelleborgs FF Vångavallen 3 024 
Vasalunds IF Skytteholms IP 1 000 
Västerås SK Iver Arena 4 139 
Örgryte IS Gamla Ullevi 15 000 
Östers IF Visma Arena 10 000 

 


