
TIPS OCH FÖRSLAG TILL SCENKONSTARRANGÖRER  
INFÖR FÖRESTÄLLNINGAR OCH KONSERTER

www.svenskscenkonst.se/scenkonstmedomtanke



Dessa råd och tips är framtagna som ett stöd till dig  
som scenkonstarrangör när du ska ta emot publik på ett tryggt  

och säkert sätt och minska risken för smittspridning av coronaviruset.  
Alla förslag utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter,  

allmänna råd och rekommendationer.

Scenkonsten omfattas av det som förenklat kallas covid-19-lagen  
och begränsningsförordningen. Varje teater och konserthus behöver  

själv eller i samråd med eventuell lokal arrangör göra sin egen bedömning 
och vidta åtgärder som de anser vara nödvändiga baserat på bland annat  
lokalens utformning, förutsättningar samt besökskapacitet och övriga  

resurser. Nedan följer generella riktlinjer och förslag till åtgärder. 
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Åtgärder för att minska smittspridningsrisken inom scenkonstområdet

Allmänna råd
• Håll er uppdaterade och 

följ råd och instruktioner 
från Folkhälsomyndigheten, 
andra myndigheter,  
regionen och kommunen.

• Gör en riskbedömning  
enligt Folkhälsomyndig
hetens riskbedömnings
verktyg, se s. 5.

• Ta fram rutiner för hur  
ni hanterar gäster som  
insjuknar på plats med 
symtom som liknar 
covid19. 

• Säkerställ att all personal 
är symtomfri.

Informationsinsatser
• Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, 

även lindriga sådana, inte ska komma till föreställningen eller 
evenemanget. Se gärna över lättnader i om och avboknings
regler för att säkerställa att publik stannar hemma vid behov.

• Informera publik om att komma i god tid, alternativt dela ut 
olika insläppstider, för att reducera risk för köbildning.

• Informera gärna på er hemsida och i nyhetsbrev om de  
åtgärder ni genomfört, för att besökare och personal ska  
känna sig trygga.

• Om möjligt, gör en plan eller annan beskrivning av lokalerna 
som kan kommuniceras till publik inför och under besöket för 
att underlätta publikflödena in och ut ur lokalen.

• Kommunicera synliga och tydliga anslag om förhållningsregler 
för att hålla avstånd och hålla god handhygien, exempelvis  
via digitala skärmar, skyltar eller affischer. Använd gärna 
materialet från Svensk Scenkonst.

Åtgärder för minskad trängsel och bra hygien 
• Reducera risk för köer utanför arrangemangslokalen och skapa 

förutsättningar för publiken att hålla avstånd. Gärna med hjälp 
av avspärrningsband och tydlig skyltning.

• Öppna så många entréer som möjligt för att sprida ut  
besökarna vid insläpp, både in till huset, salongen eller lokalen.

• Vid utsläpp, öppna alla befintliga entréer och planera för  
ett säkert utsläpp i sektioner, med hjälp av exempelvis  
publikvärdar.

• Säkerställ att rätt avstånd hålls mellan besökarna genom  
att exempelvis spärra av stolar i salongen, eller gör en  
tydlig salongsplan och informera på förhand, för att göra  
det tydligt var publiken får sitta. 

• Säkerställ avstånd mellan scen och publik.  
Spärra vid behov av de första raderna närmast scenen.

• Markera gärna avstånd på golvet där köer riskerar att  
bildas, så som vid biljettkassa, garderober, toaletter  
och salongsentréer.

• Utrusta gärna biljettkassor, garderober och andra personal
diskar med plexiglas. Eller använd visir om det underlättar. 
Desinficera exempelvis kortläsare kontinuerligt. 

• Se över biljettavläsningsrutiner och skapa förutsättningar  
för att hålla avstånd mellan publikvärdar och publik.

• Säkerställ god tillgång till antingen handtvätt med tvål och 
rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. 
Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

• Utöka era städrutiner. Var extra noga med toaletter och  
kontaktytor som exempelvis handtag, garderobsdiskar,  
ledstänger, bord och stolar.

• Vid paus, se över in och utpassager och möjlighet till  
förlängd paus för att undvika köbildning. 

• Vid pausservering, följ Folkhälsomyndighetens råd för servering 
och inför riskreducerande åtgärder för köbildning.

Riskbedömning
Om många riskfaktorer finns, överväg att  
ställa in eller skjuta upp föreställningen  
eller evenemanget. 

Om inga riskfaktorer finns kan föreställningen  
genomföras utan ytterligare risk bedömning.  
För varje riskfaktor ska riskredu cerande  
åtgärder identifieras och en handlingsplan 
skapas.

Gör en  
riskbedömning enligt  

Folkhälsomyndighetens  
riskbedömningsverktyg  

på sida 5.
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 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid19/verksamheter/informationtillarrangoreravevenemang/ 

Risker och åtgärder (Folkhälsomyndigheten)

RISKFAKTORER RISKBEDÖMNING RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Stort antal  
deltagare

 Större risk för smittspridning när många personer träffas  
samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem

✓ Begränsa antalet deltagare
✓ Se över förutsättningarna för evenemanget  
t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien

Internationellt 
deltagande

 Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning ✓ Begränsa internationella deltagandet

Deltagare med 
samhällsviktiga 
arbeten

 För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar  
hälso och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga 
funktioner bör särskild försiktighet iakttas

✓ Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget

Riskgrupper  Äldre löper högre risk för allvarlig covid19 sjukdom ✓ Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit

Typ av aktivitet  Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk 
för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus

✓ Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
✓ Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
✓ Byta lokal för aktiviteten

Längden på  
evenemanget

Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för  
smittspridning

✓  Korta ner evenemanget
✓ Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom  
under evenemanget
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RISKFAKTORER JA NEJ RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER SOM KAN VIDTAS

Internationellt  
deltagande

Deltagare med  
samhällsviktiga arbeten 
(t.ex. personal från vård 
och omsorg)

Deltagare som riskerar  
allvarligare sjukdom (äldre)

Inomhusevenemang

Förutsättningarna för  
evenemanget leder till nära 
kontakt mellan deltagarna 
(storlek på lokal, typ av 
aktivet etc.)

Hygienåtgärder är inte  
tillräckliga (tillgång till 
handtvätt, handdes
infektion och städning)

Antalet toaletter är inte 
tillräckliga

Långvarigt (mer än några 
timmar) evenemang

Riskbedömningsverktyg (Folkhälsomyndigheten)

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuellautbrott/covid19/verksamheter/informationtillarrangoreravevenemang/ 
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