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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 

Remissvar promemoria Ändringar i begränsningsförordningen, 
Socialdepartementet 
S2021/01524. 
 
Detta remissvar lämnas i samråd med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) samt Elitfotboll Dam 
(EFD), som tillsammans representerar svensk fotboll. Svensk Elitfotboll ställer sig bakom 
Svenska Fotbollförbundets remissvar och beaktar särskilt vikten av att elit- och 
landslagsfotbollen i Sverige får öppna för säkra evenemang med publik på läktarna och att det 
görs proportionerligt utifrån varje arenas unika förutsättningar. Svensk Elitfotboll betonar 
särskilt att vi vill göra det här tillsammans med myndigheterna och att myndigheternas 
expertis på smittskyddsfrågor är nödvändig i dialogen. Därutöver lägger vi till att fotbollen kan 
och vill vara ett föredöme i publikfrågan. 
 
Svensk elitfotboll har förmåga, resurser och vilja att vara ett föredöme vad gäller 
smittsäkra publikevenemang. Vi har gemensamt och ute i klubbarna lång 
erfarenhet av att arrangera fotbollsmatcher, djup kunskap om lokala förutsättningar 
och vi har det senaste året arbetat med att planera för hur publiken successivt kan 
återvända till arenorna. Vår kunskap om fotbollens unika förutsättningar kan i 
samarbete med Folkhälsomyndigheten med dess specialistkompetens inom 
smittskydd bidra till att göra Sverige lite mer normalt lite snabbare.  
 
Föreningarna i Svenska Fotbollförbundets två högsta serier på herrsidan 
organiseras och företräds av Svensk Elitfotboll (SEF). Denna del av fotbollen är 
en stor och viktig bransch. SEF, 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. Beskrivet i ekonomiska termer 
omsätter Allsvenskan och Superettan ett normalår upp emot tre miljarder kronor. 
När klubbarna i Allsvenskan och Superettan, via sina samhällsengagemang, får 
in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska 
värdet till 57 miljoner kronor årligen i samhällsbesparingar. 
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Spelarna och klubbarna i elitfotbollen i Sverige är därutöver 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. 
 
Svensk elitfotboll har välkomnat den nya tillfälliga pandemilagen eftersom denna 
ger möjlighet att på ett mer riktat och effektivt sätt stänga ner och begränsa endast 
de verksamheter som bevisligen bidrar till smittspridning. Det är nu av största vikt 
att denna lag också används i praktiken. Även om smittspridningen är fortsatt hög 
behöver vi besked om hur fotbollen ska kunna öppna för publik när väl 
vaccinationerna ökar och smittspridningen sjunker. 
 
Tyvärr finns fortfarande oklarheter i hur det remitterade regelverket ska tolkas vad 
gäller publika fotbollsmatcher och begränsningar i antal deltagare. Det är positivt 
att åtskillnad görs mellan arrangemang inomhus och utomhus mot bakgrund av att 
risken för smittspridning är avsevärt lägre utomhus. Alla elitfotbollens matcher 
spelas på utomhusarenor men förutsättningarna vad gäller publikstorlek är stora. 
En begränsning i antal måste ta hänsyn till dessa och möjliggöra större publikantal 
på större arenor och vice versa, det vill säga beräkningen av ett maxantal måste 
relatera arenornas storlek.  
 
Det är exempelvis inte rimligt att ha samma publikbegränsning om 300 personer på 
en arena som i normalfallet kan ta emot 50 000 besökare, som man har på en 
arena som en vanlig säsong rymmer 5000. Att Folkhälsomyndigheten får ett 
bemyndigande att lämna ytterligare föreskrifter med den utgångspunkten löser inte 
grundproblemet om beräkningen av maxantalet är statiskt. Svensk Elitfotboll 
föreslår därför att regeringen frångår förslaget om maxtaket och istället tillåter ett 
publiktak på en procentsats av arenans totala kapacitet.  
 
För att återgå till spel med publik i Allsvenskan och Superettan har Svensk 
elitfotboll i sin öppningsplan, istället för ett fast tak, utgått ifrån 
Folkhälsomyndighetens tre olika nivåer av smitta samt de tre storleksklasser på 
arenor där elitfotboll spelas. Arenor med plats för mellan 1–4999 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 får plats med 
mellan 5000–14999 åskådare. Sju klubbar spelar på stora arenor med plats för 
15 000 åskådare och uppåt. 
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I den bilagda öppningsplanen finns en matris (se bilagd Öppningsplan) som visar 
hur elitfotbollen med ett begränsat publikantal, och på ett stegrande 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 är centrala. 
 
Vad gäller kraven på smittskyddsåtgärder har Svensk Elitfotboll tagit fram ett 
extensivt protokoll med detaljerade beskrivningar av möjliga åtgärder för in- och 
utpassage och undvikande av trängsel i enlighet med föreslaget regelverk (se 
bilagd Öppningsplan). Vi söker nu dialog med Folkhälsomyndigheten om denna 
plan.  
 
Matchsäsongen 2020 genomfördes, efter en inledande nedstängning, till fullo och 
har gett oss värdefulla insikter kring hur verksamheten kan bedrivas utan att bidra 
till smittspridning. För att säkerställa att matcher och träning skulle kunna 
genomföras på ett för alla inblandade säkert sätt tog Svensk Elitfotboll innan 
säsongen började, i samråd med europeiska kollegor, fram medicinska protokoll 
för träning och match. Dessa protokoll användes sedan av alla klubbar i 
Allsvenskan och Superettan i sin verksamhet under året.  
 
Protokollen utformades för att elitfotbollen skulle ta stort ansvar för att begränsa 
smittspridningen, spela fotboll på ett säkert sätt och leva upp till de råd, riktlinjer 
och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Under klubbläkarens 
översyn genomfördes matcherna, ur ett smittskyddsperspektiv, på ett 
framgångsrikt sätt. Den viktigaste slutsatsen är att fotboll i sig inte smittar när 
protokollen följs. 
 
Allteftersom tiden går lär vi oss mer om covid-19 och med de kunskaper vi nu har 
kring de stora skillnaderna mellan smittspridning inomhus och utomhus är det hög 
tid att planera för matcher med publik så fort smittläget så medger. Vi har gjort vår 
hemläxa och förberett oss minutiöst och vi är därutöver helt beredda att öppna 
stegvis för att sedan skala upp i takt med att vaccinationsgraden ökar och 
smittspridningen minskar. Vi behöver dock långsiktiga förutsättningar och en aktiv 
dialog med ansvariga myndigheter där förstås Folkhälsomyndigheten är helt 
central.  
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Svensk elitfotboll är genom sin förmåga att engagera och skapa gemenskap en 
tillgång för samhället. Den pågående pandemin påverkar alla länder och nästan allt 
som vi människor företar oss. Det gäller förstås även fotbollen och de villkor som 
sporten kan bedrivas. Om vi ges rätt förutsättningar är vi helt redo och ytterst 
kapabla att ta vårt ansvar och succesivt öppna för publik på ett smittsäkert sätt.  
 
 
Bilaga: 

• Öppningsplan för Svensk Elitfotboll – spel med säker publikaccess 2021 
 
 
Vid frågor om denna skrivelse, vänligen kontakta Svensk Elitfotbolls 
kommunikationsansvarige, per e-post robert.johansson@svenskelitfotboll.se eller 
telefon 070-361 66 74. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Svensk Elitfotboll 
 
Lars-Christer Olsson,  
Ordförande  
 
Mats Enquist,  
Generalsekreterare 
 


