
Från den 23:e december krävs vaccinationsbevis för att gå på en aktivitet eller ett 
arrangemang som väntar fler än 20 åskådare. Detta till följd av regeringens beslut att 
arrangörer av offentliga tillställningar med mer än 20 personer antingen måste tillämpa 
publikrestriktioner eller endast tillåta besökare med vaccinationsbevis till sina evenemang.  

Utöver vaccinationsbevis krävs även att åskådarna nyttjar anvisad sittplats och sitter ner 
under evenemangets gång.  

För att hantera kraven som detta innebär så behöver minst 1 person från respektive 
föräldragrupp ansvara för insläpp av publik före och under matchen samt att åskådarna 
sitter ner under evenemanget. 

Nedan finns information om vad detta innebär.  

 

Rutiner och arbetssätt för ansvarig(a) 

• Ladda ner appen ”Vaccinationsbevis verifiering” (läs mer på digg.se) 
• Insläpp sker till Löfbergs Arena via ”plåtdörren” i Färjestad BK Center med start 30 

minuter före utsatt tid 
• Insläpp sker till Löfbergs ICE Arena via ”slussen” vid huvudingången med start 30 

minuter före utsatt tid 
• Skanna vaccinationsbevisets QR-kod samt ta legitimation på besökaren (över 18 år) 
• Bemanning vid ingången sker under hela arrangemanget för att hantera eventuella 

insläpp/utsläpp under arrangemangets gång 
• Dörrar och andra ingångar till arenan ska under arrangemang hållas stängt (med 

undantag för ingången) 
• Besökare ska anvisas till att sitta ner av den eller de som är ansvariga för att detta 

följs 

Observera att det är varje lag som ansvarar för att säkerställa att ovan punkter efterföljs. 

Så använder du appen 

1. Öppna appen 
 
Öppna appen och ge applikationen tillgång till enhetens kamera. 
Innan du börjar skanna vaccinationsbevis, klicka på information uppe till höger. Kolla så att 
datum och tid för när nycklarna är hämtade är inom det senaste dygnet. Om de inte är det 
behöver din telefon anslutas till internet för att den ska kunna hämta aktuella nycklar. Det 
krävs för att du ska kunna verifiera vaccinationsbevis. 
 
2. Skanna 
 
Skanna vaccinationsbevisets QR-kod genom att trycka SKANNA. Besökaren kan ha sin QR-
kod digitalt eller utskrivet på papper. 
Tänk på att 



• Om besökaren har beviset digitalt kan du behöva förstora QR-koden för att kunna 
skanna vaccinationsbeviset. 

• Om besökaren har beviset utskrivet kan du behöva se över belysningen. Om lampan i 
appen behöver användas kan reflektioner påverka skanningen av QR-koden.  

 
3. Om resultatet är godkänt 
 
Om resultatet är godkänt, kommer appen visa grönt och stå Godkänd i text. Appen visar 
även personuppgifter ur vaccinationsbeviset. Verifiera att vaccinationsbevisets 
personuppgifter stämmer med informationen på legitimationen och att legitimationen hör 
till personen du har framför dig. 
4. Om resultatet inte är godkänt  
 
Om resultatet inte är godkänt kommer appen att visa rött och det kommer stå Ej godkänd i 
text. Vid ej godkänt resultat kommer applikationen också ge en förklaring till varför. Exempel 
på anledning kan vara att vaccinationsbeviset är för gammalt eller att besökaren inte är 
fullvaccinerad. Läs mer under Förklaring till Ej godkänt-resultat. 
 
5. Fortsätt skanna 

Tryck på knappen SKANNA NÄSTA för nästa verifiering, tryck på knappen AVBRYT för att 
återgå till startsidan. 

Generella frågor 

Varför krävs vaccinationsbevis för att gå på matcher? Måste föreningarna kräva 

vaccinationsbevis? 

Till följd av ökad smitta i världen och Sverige har regeringen beslutat att införa restriktioner 

vid offentliga tillställningar med över 100 personer från den 1 december. 

Arrangörer av offentliga tillställningar inomhus måste då, vid över 100 besökare, antingen 

endast tillåta besökare med vaccinationsbevis eller vidta andra smittskyddsåtgärder. 

Besökarinfo 

Krävs vaccinationsbevis för samtliga besökare? 

Vaccinationsbevis krävs för samtliga besökare utöver nedan undantag; 

– Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. 

– Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör 

vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Läs mer på regeringens hemsida. 

Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp id på att man 

är under 18 år (om man är tonåring). 



Vad menas med fullvaccinerad? 

– Personen är fullvaccinerad, vill säga, har dos 2 av 2 eller 1 av 1 om det Jansens vaccin. 

– Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks. 

Vaccinationsbevis ges endast för EMA (European Medicin Agency) godkänt vaccin. 

Vad behöver man som besökare göra innan match? 

Ska man besöka en match som omfattas av restriktionerna efter den 1 december behöver 

man antingen ladda ner vaccinationsbevis till sin mobil eller skriva ut sitt vaccinationsbevis. 

Dessutom måste man kunna uppvisa giltig legitimation vid entré för att styrka sitt 

vaccinationsbevis. 

Var hittar man sitt vaccinationsbevis? Man kan ladda ned sitt vaccinationsbevis 

på www.covidbevis.se 

Man kan läsa mer om covidbevis och vad som gäller kring det 

på www.ehalsomyndigheten.se 

Här kan du beställa ditt Covidbevis om du inte har e-legitimation. 

Hur kommer vaccinationsbevisen kontrolleras? 

Vaccinationsbevisen kontrolleras vid entré, antingen manuellt eller via digitala lösningar. 

Lagras/sparas valideringsinformation i föreningens digitala avläsningsprogram? 

Nej, inga personuppgifter sparas i de digitala avläsningsprogram som kan användas i SHL-

arenorna. 

Fungerar det att uppvisa negativa PCR-tester i stället? 

Nej, endast vaccinationsbevis tillåts. 

Kommer det ytterligare restriktioner gälla i arenorna? 

Nej, då vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar med över 100 personer krävs 

inga ytterligare restriktioner på plats. Dock gäller självklart att man även stannar hemma vid 

förkylningssymtom och Covid-sjukdom som tidigare. 

Läs mer om vaccinationsbevis på www.ehalsomyndigheten.se 

 


