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Bedömning av idrottsmatcher i lägre seriesystem som 
offentliga tillställningar 
 
Frågeställning 
 
Fråga har ställts avseende idrottsmatcher och organiserade cuper i lägre serie-
system och om dessa utgör offentliga tillställningar. Dessa matcher spelas på 
allmänna idrottsanläggningar och har vanligtvis ingen publik men kan nu 
komma att få det med anledning av att högre seriesystem för tillfället inte spe-
lar några matcher.  
 
Avgörande för bedömningen av om en sådan idrottsmatch utgör en offentlig 
tillställning eller inte blir om anordnaren har som syfte att ha publik på mat-
chen och om anordnaren, för det fall de inte vill ha publik, har vidtagit några 
åtgärder för att tillse att publik inte kommer till matchen. 
 
Utgör dessa matcher offentliga tillställningar? 
 
Av 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) följer bl.a. att en tävling eller upp-
visning i sport, idrott och flygning utgör en offentlig tillställning, om den an-
ordnas för allmänheten eller allmänheten har tillträde till den. 
 
Idrottsmatcher och organiserade cuper utgör tävlingar eller uppvisningar i 
sport och idrott. Huruvida spelarna är barn eller vuxna spelar ingen roll. Det 
spelar heller ingen roll vilket seriesystem matchen spelas i. 
 
För att dessa matcher ska utgöra en offentlig tillställning krävs vidare att de 
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde. Att denna typ av 
idrottsmatcher vanligtvis inte har någon publik på grund av lågt intresse spelar 
ingen roll. Avgörande blir istället om anordnaren har som syfte att ha publik 
på matchen eller, för del fall de inte vill ha publik, om de har vidtagit några 
åtgärder för att tillse att publik inte kommer till matchen. 
 
Har anordnaren som syfte att ha publik på matchen? 
 
Om anordnaren av matchen eller cupen har informerat allmänheten om att 
matchen ska spelas, till exempel genom inlägg på sociala medier, i tidningar 
eller via anslagstavlor, så har anordnaren som syfte att ha publik på matchen. 
Huruvida publiken består enbart av spelarnas anhöriga eller en mer blandad 
publik spelar ingen roll. Matchen har då anordnats för allmänheten och utgör 
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en offentlig tillställning. I enlighet med förordning (2020:114) får publikanta-
let inte vara högre än 50 personer. 
 
Om anordnaren inte har som syfte att ha publik på matchen, har anordnaren 
vidtagit några åtgärder för att tillse att publik inte kommer? 
 
Om matchen eller cupen spelas på en idrottsanläggning, inomhus eller utom-
hus, där vem som helst får röra sig, kan allmänheten sägas ha tillträde till mat-
chen. Den utgör då en offentlig tillställning, om inte anordnaren vidtagit några 
åtgärder för att försöka avstyra att publik ska komma. Detta kan anordnaren 
göra genom att till exempel låsa grindar så att folk inte kan komma in eller 
sätta upp skyltar som tydliggör att anordnaren undanber sig publik. 
 
Om folk ändå kommer, trots anordnarens åtgärder att försöka förhindra detta, 
så utgör matchen ingen offentlig tillställning. Folkmassan får då istället bedö-
mas utgöra en vanlig folksamling. 
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