Stockholm 2020-06-17

Hantering av begäran om matchändring
Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommitté (TK) är – i dess egenskap av tävlingsstyrelse –
det organ som fattar beslut om eventuella ändringar av fastställda matchtider i
förbundsserietävlingarna.
TK har tidigare fastställt generella grundprinciper för matchflyttar i samband med
sjukdomsfall i berörda spelartrupper. Grundprinciperna framgår av dokumentet ”Hantering
av begäran om matchändring p.g.a. sjukdom”, vilket fastställdes av TK den 5 april 2019. I
korthet innebär grundprinciperna följande:
•
•

•

SvFF är mycket restriktiva med att bifalla framställan om matchändring pga sjukdom.
Prövningen sker från fall till fall, dvs. det går inte att peka på tidigare ärenden som
vägledande, men det bör röra sig om minst sex spelare som har läkarintyg på en
sjukdom som utesluter spel vid matchtillfället.
Sjukdom, på samma sätt som skador, kan anses vara en naturlig del av idrottande och
en förening har i detta avseende ett ansvar att arbeta förebyggande med hälso- och
sjukdomsfrågor.

Dokumentet återfinns i dess helhet som bilaga 1.
De fastställda principerna bör i den mån de är tillämpliga även kunna appliceras på
sjukdomssituationer med koppling till den pågående coronapandemin. Det ska dock
understrykas att TK:s prövningar även fortsättningsvis ska ske från fall till fall, dvs. med
utgångspunkt i de fastställda principerna men med beaktande av de specifika
omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.
Därtill måste TK vid dess prövningar beakta att den pågående coronapandemin har tvingat
SvFF att förändra tävlingsförutsättningar i förbundsserietävlingarna påtagligt. Serienivåerna
Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan, Elitettan och Ettan kommer att genomföras
i form av dubbelmöten utifrån nya årsplaner och med komprimerade spelprogram.
Intresseorganisationerna för föreningarna i de nämnda serienivåerna har tagit fram särskilda
protokoll i syfte att kunna genomföra tävlingarna på ett ansvarsfullt sätt. Det ska härvid
framhållas att de komprimerade spelprogrammen ställer höga krav på att de aktuella
matcherna så långt möjligt genomförs i enlighet med det på förhand beslutade
spelprogrammet.
Övriga förbundsserier genomförs som enkelserier med två fastställda spelomgångar på
vårsäsongen och återstående matcher efter ett sommaruppehåll. TK måste givetvis beakta
utformningen av spelprogrammet vid dess prövningar av om en förenings begäran om
matchflytt ska beviljas. Som en följd av detta informerades föreningarna i de lägre
förbundsserierna (div. 1, damer, samt div. 2 och 3, herrar) före seriestarten om att TK skulle
komma att vara flexibla när det gällde flytt av de matcher som är schemalagda under juni

månad, men att huvudregeln alltjämt är att föreningarna ska vara överens för att en begäran
om matchflytt ska bifallas.
Inför seriestarterna har TK prövat ett flertal framställningar om matchflyttar som grundat sig i
en allmän oro för den pågående smittspridningen. TK har ansett att i de fallen måste den
allmänna oron vägas mot förutsättningarna för att kunna slutföra ett fastställt tävlingsformat
utifrån sportsligt rättvisa förhållanden. TK konstaterade vid dess prövningar av att det råder
ett extraordinärt läge till följd av den pågående spridningen av coronaviruset. Det ansågs
därför föreligga förutsättningar för att, i enlighet med den utlovade flexibiliteten, flytta de
matcher som skulle ha genomförts i juni till efter sommaruppehållet, utan att det påverkade
de sportsliga förutsättningarna för tävlingen påtagligt negativt (detta gällde alltså
enkelserierna div. 1, damer, samt div. 2 och 3, herrar).

Fortsatt hantering under tävlingssäsongen
TK har givetvis stor förståelse för att det kan finnas en allmän oro för den pågående
spridningen av coronaviruset, inklusive risken för att berörda aktörer kan bli smittade av
viruset i samband med resor till och från fotbollsmatcher. TK noterar också att SvFF grundade
sitt beslut om att de lägre förbundsserierna ska genomföras i form av enkelserier säsongen
2020 bl.a. på bedömningen att hälsoaspekter ska äga företräda framför tävlingsmomenten.
I och med att Folkhälsomyndigheten gjorde bedömningen att smittspridningen i landet befann
sig i ett sådant skede att det förelåg förutsättningar att tillåta tävlingsfotboll även på
seniornivå, och myndigheten hävde de tidigare reserestriktionerna inom landet, beslutade
SvFF att starta upp den seniora fotbollssäsongen i enlighet med tidigare meddelat beslutat,
dvs. den 14 juni. Givetvis ska återstarten ske på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med
myndighetens råd och rekommendationer samt med beaktande av SvFF:s riktlinjer med
anledning av Corona-utbrottet,
https://www.svenskfotboll.se/49c8a9/globalassets/bilderblock/2006/svensk-fotbollsverksamhet-under-corona---beslut-riktlinjer-och-rad-2020-06-08.pdf
I samband med en återstart av förbundsserierna, särskilt med beaktande av de extraordinära
tävlingsförutsättningar som råder under innevarande säsong, är det dock av stor betydelse att
så långt möjligt försöka säkerställa att tävlingarna genomförs utifrån sportsligt rättvisa villkor.
Till följd av det är TK:s bedömning att en allmän oro för spridningen av coronaviruset inte
ensamt bör grunda rätt att flytta en match som är inplanerad efter sommaruppehållet
(oavsett om matchen ursprungligen skulle ha genomförts före sommaruppehållet). Även i
andra fall där en matchflytt skulle riskera att negativt påverka tävlingsförutsättningarna för
berörda lag, bör TK tillämpa en viss restriktivitet vid dess prövning.
I syfte att värna den sportsliga integriteten i de lägre förbundsserietävlingarna (div. 1, damer,
samt div. 2 och 3, herrar) ska det som en tydlig huvudregel inte heller vara möjligt att flytta

matcher i tävlingarnas två sista omgångar. Matcher från tidigare omgångar i tävlingarna får
dessutom inte spelas under den tidsperiod som infaller fr.o.m. näst sista omgången i den
aktuella tävlingen. I övriga förbundsserietävlingar gäller tidigare etablerad praxis vid
prövningen av denna typ av frågor.

Spelare med symtom för Covid-19
-

-

För det fall flera spelare i en förening uppvisar Covid-liknande symtom i direkt
anslutning till eller under speldagen och detta påtagligt påverkar den berörda
föreningens sportliga förutsättningar, så kan föreningen - efter beslut från TK - ges rätt
att flytta den aktuella matchen. TK kommer i de fallen att göra en helhetsbedömning
av redovisade omständigheter och beslutet ska föregås av konsultation med medicinsk
expertis.
TK kommer inte att lämna några förhandsbesked om att skjuta upp matcher på denna
grund.

Konstaterad Covid-19
-

-

-

För det fall en förening har flera spelare som efter provtagning är konstaterat sjuka i
Covid-19, kan föreningen – efter beslut från TK – ges rätt att flytta en match.
Föreningen ska, på begäran från SvFF, uppvisa provtagningsbesked, läkarintyg eller
motsvarande underlag som visar att spelarna är sjuka.
Av Folkhälsomyndighetens rekommendationer framgår att om en person i en familj är
sjuk så behöver inte familjemedlemmar stanna hemma så länge de inte har några
symtom. Det faktum att det finns personer i eller omkring en förening som är sjuka i
Covid-19 bör därför inte ensamt utgöra tillräckliga skäl för en matchflytt, så länge
föreningen kan genomföra matchen med symtomfria spelare. Vid konstaterad Covid19 kommer SvFF att göra en helhetsbedömning av redovisade omständigheter och
beslutet om en eventuell rätt till matchflytt ska föregås av konsultation med medicinsk
expertis.
SvFF kommer inte lämna några förhandsbesked om att skjuta upp matcher på denna
grund.

