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Abstract 

För att stävja det idrottsrelaterade våldet infördes lagen om tillträdesförbud vid idrotts-

arrangemang. Genom lagen kan en person som riskerar att begå brott ägnade att störa 

ordningen och säkerheten på ett idrottsarrangemang förbjudas att besöka ett sådant arrange-

mang. Vid bedömningen ska hänsyn framförallt tas till viss typ av tidigare brottslighet. 

 

I denna uppsats undersöks tillträdesförbudet ur tre aspekter: lagstiftning, praxis och 

förenlighet med mänskliga rättigheter. Den första delen av uppsatsen, som berör 

lagstiftningen, använder främst lag och förarbeten som källor. Det beror bland annat på att det 

finns få rättsvetenskapliga verk på området och att legalitetsprincipen är stark i förvaltnings-

rätt (rättsområdet inom vilken uppsatsen skrivs). I den andra delen, som undersöker praxis 

studeras åklagares beslut om tillträdesförbud. Här används även Åklagarmyndighetens 

instruktioner för att få en bild av handläggningen. Den tredje delen, som handlar om huruvida 

förbudet är ett brott mott dubbelbestraffningsförbudet nyttjas huvudsakligen 

Europadomstolens praxis. 

 

Uppsatsens slutsats är att tillträdesförbud vid idrottsarrangemang bryter mot dubbel-

bestraffningsförbudet i Europarätten. Det förutsätter vissa antaganden om förseelsens natur 

vid tillträdesförbud. Oaktat om tillträdesförbud innebär dubbelbestraffning eller inte, ges 

under rubrik 6.4 vissa förslag på hur lagstiftningen kan förbättras. Uppsatsen drar även 

slutsatsen att besluten om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang i vissa delar inte lever upp 

till lagstiftningens krav. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och författarens motiv 

 

”Fotbollen är en passion, en drift, en kärlekshistoria som i några fall haft kraften att starta krig och döda 

folk, det är sant, men oändligt mycket oftare byggt broar mellan människor...” 

 

Så skriver journalisten Petter Karlsson i sin bok Fotboll – en kärlekshistoria. Karlsson är långt 

ifrån ensam att engagera sig för fotbollen. Med 2 392 068 åskådare i allsvenskan 2015-års 

säsong och inte mindre än 600 000 aktiva fotbollsspelare i Sverige kan man konstatera att 

fotbollen lever, att den är en stor del av många människors vardag.1 Utövare och åskådare gör 

fotbollen till en folkfest, till en glädjespridare och till en mötesplats. Fotbollen möjliggör 

motion och gemenskap. 

 

Som Petter Karlsson antyder har fotbollen emellertid en baksida. En värld av våld och skade-

görelse, av fylleri, glåpord och rivalitet. För att motverka en mörk värld, fylld av hat och 

frustration, har vidtagits en rad åtgärder från både det allmänna och föreningslivet.2 För att 

stävja det idrottsrelaterade våldet, framförallt på fotbollsmatcher, infördes 2005 en möjlighet 

att utestänga bråkstakar från bland annat fotbollsmatcher genom beslut om tillträdesförbud. 

Även om lagen har ett legitimt ändamål innebär ett förbud, som lagrådet påpekat, en in-

skränkning i rätten att fritt röra sig på en stats territorium.3 

 

Europadomstolen skriver på följande vis i sin dom Campbell och Fell mot Förenade Kunga-

riket den 28 juni 1984 p. 69, som handlade om fängelseinterners rätt till en rättvis rättegång: 

 

”justice cannot stop at the prison gate.” 

 

På samma sätt kan inte den svenska rättvisan stanna utanför idrottsarenans portar. Uppsatsen 

anlägger därför ett supporterperspektiv, det vill säga den vill ta upp saker som är relevanta för 

personer som riskerar att drabbas av ett förbud. Målet för uppsatsen är att, inom ramen för 

                                                
1 http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2015/ den 16 december 2015 
2 Material som presenteras under rubriken 1.4.5 vittnar om hur prioriterat idrottsrelaterat våld är hos 
dessa aktörer. Även om juridiken ligger i fokus i det här arbetet är problemet ett större samhälleligt och 
socialt dilemma som måste angripas på flera sätt 
3 Prop. 2008/09:78 s. 88. Se EKMR protokoll 4 artikel 2 

http://svenskfotboll.se/allsvenskan/tidigare-ar/resultat-2015/
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mänskliga rättigheter och andra regelverk, stärka supportrarnas rätt i fråga om tillträdesförbud 

för att fler personer ska få ta del av en säker och trygg fotbolls- och hockeyfest genom att de 

som beläggs med tillträdesförbud ska få en korrekt behandling. 

 

Ett illustrerande fall som jag stötte på under arbetets gång handlar om Åklagarmyndigheten i 

Umeås beslut AM-132163-15. Fallet som har en mycket undanskymd plats i uppsatsen, men 

som fått ge namn åt den, handlar om Victor som kastade in en snusdosa under en ishockey-

match mellan Skellefteå och Luleå. Förseelsen resulterade i att Victor förbjöds att gå på alla 

ishockeymatcher under sex månader. Då beslutet fattades i oktober betyder det att Victor inte 

får gå på hockey igen förrän nästan hela säsongen är färdigspelad. Victor är ett exempel på en 

supporter som kan ha nytta av innehållet i uppsatsen. 

1.2 Rättsligt perspektiv och avgränsningar 

Bara inom rättsvetenskapen finns en rad möjliga angreppsvinklar på idrottsrelaterad 

brottslighet. Jag har valt att skriva uppsatsen inom ramen för offentlig rätt, närmare bestämt 

förvaltningsrätt med ett politirättsligt perspektiv.4 Det är naturligt att undersöka tillträdes-

förbudet ur detta perspektiv eftersom politirätt behandlar frågan om det allmännas rätt att 

begränsa enskildas personliga frihet så som förbudet gör.5  

 

Tillträdesförbud, som regleras i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

(Lot) är “idrottsneutral” och i teorin kan beslut om tillträdesförbud tas med en lång rad idrotts-

arrangemang som fond. I praktiken fattas besluten dock mest i samband med fotboll- och 

ishockeymatcher.6 Mot bakgrund av detta och vad som anförts under föregående rubrik 

kommer uppsatsen skrivas med ett fokus på sporterna fotboll och ishockey. 

 

                                                
4 “Politiverksamheten syftar till att antingen förebygga störningar genom att ingripa mot faror […] eller 
undanröja verkningar av redan inträffade störningar.” Strömberg s. 13 
5 Regeringen konstaterar i prop. 2004/05:77 s. 26 f att Lot innebär en inskränkning i enskildas 
rörelsefrihet, se EKMR protokoll 4 artikel 2. Även om Lot är inskränkande för vissa enskilda är den på 
samma gång ett verktyg för vissa idrottsorganisationer att freda sig mot ordningsstörningar, en bild 
som förstärks av att åklagaren inte har möjlighet att ta upp frågan om tillträdesförbud ex oficio (se 
även Hübinette s. 146 och Lot § 6) 
6 2014 fattade exempelvis åklagaren 119 beslut om tillträdesförbud: 107 gällde fotboll, 10 gällde 
hockey och 2 beslut avsåg en kombination av de båda sporterna (se Uppföljning av 
Tillträdesförbudslagen samt andra aktiviteter år 2014 s. 14) 
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Avslutningsvis vill jag under denna rubrik göra läsaren uppmärksam på att det i svensk lag-

stiftning finns fler rättskonstruktioner som benämns “tillträdesförbud”.7 För att förenkla 

läsningen använder jag begreppet tillträdesförbud och menar med detta tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang enligt Lot. 

1.2.1 MR-perspektivet 

Ett remissvar från ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) som kortfattat redovisas i 

propositionen till Lot väckte särskilt intresse hos mig.8 Utan att hänvisa till ett konkret lagrum 

skriver DO kort att ordningen med två parallella förfaranden innebär dubbelbestraffning.9 

Anledningen till DO:s invändning är att beslut om tillträdesförbud (oftast) grundar sig på 

tidigare brottslighet. Samma handling kan då, i två skilda processer, resultera i dels en påföljd 

för själva brottet och dels ett tillträdesförbud. 

 

Dubbelbestraffning är inte tillåten enligt principen om ne bis in idem enligt protokoll 7 artikel 

4 Europeiska Konventionen till skydd för de Mänskliga Rättigheterna (EKMR). Då DO:s 

anmärkning lämnas obesvarad i propositionen till Lot, är den särskilt intressant att under-

söka.10 Är tillträdesförbud ett brott mot dubbelbestraffningsförbudet i EKMR, om svenska 

myndigheter beslutar om tillträdesförbud grundat på brottslighet som personen redan blivit 

straffad för i en allmän rättegång? En spegelbild av den frågan, som lämnas utanför denna 

uppsats är om en brottmålsrättegång kan utgöra brott mot samma EKMR-stadga om beslut om 

tillträdesförbud fattades före domen vann laga kraft. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen disponeras i tre huvudområden som kan formuleras genom tre frågor: (1) vad 

stipulerar lagstiftningen när det gäller tillträdesförbud? (2) Överensstämmer myndighetspraxis 

om tillträdesförbud med lagstiftningen? (3) Bryter Lot mot förbudet mot dubbelbestraffning i 

protokoll 7 artikel 4 EKMR? De tre frågorna är ändamålsenliga för det supporterperspektiv 

                                                
7 Se bland annat skyddslag (2010:305) om tillträdesförbud vid vissa byggnader i anledning av 
terroristhot etcetera, epizootlag (1999:657) om tillträdesförbud för att motverka spridningen av 
epizootisk smitta, möjligheterna för Sjöfartsverket att förbjuda fartyg att tillträda svensk hamn enligt 
förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg samt fartygssäkerhetsförordning 
(2003:438) 
8 Prop. 2004/05:77 s. 20 
9 DO:s remissvar i Ju2004/06907/L5 
10 Se prop. 2005/05:77 s. 20 ff 
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som förevarande uppsats har anlagt. Det är frågor som Victor och andra supportrar kan tänkas 

vilja veta svaret på. 

 

Den första frågan, som behandlar lagstiftningen om tillträdesförbud är relevant eftersom det 

genom att undersöka lagstiftningen går att dra slutsatser om vad ett tillträdesförbud är. Att 

definiera tillträdesförbudet är nödvändigt för att kunna föra ett resonemang om dess för- och 

nackdelar. 

 

Den andra frågan, om myndigheternas praxis på området överensstämmer med lagstiftningen, 

är förenligt med ett supporterperspektiv, då denna praxis kan beröra enskilda supportrar 

direkt. 

 

Ur ett supporterperspektiv är även den tredje frågan, den om tillträdesförbud utgör ett brott 

mott dubbelbestraffningsförbudet, intressant. För de supportrar som riskerar att drabbas av ett 

tillträdesförbud är frågan fundamental då den ger svar på frågan om tillträdesförbudet kan för-

vägra personer deras mänskliga rättigheter eller inte. Kunskap i detta är nödvändigt för att 

kunna tillvarata sina mänskliga rättigheter. 

 

Förutom de tre frågorna som orienterar läsaren i uppsatsen innehåller uppsatsen två avsnitt 

till. Innan den första frågan besvaras redogörs för rättsläget som gällde innan Lot. Efter att de 

tre frågorna besvarats avslutas uppsatsen med en sammanfattning och utblick. 

1.4 Metod och material 

”Metoden” skriver Claes Sandgren ”är den väg du går för att […] nå ett svar på frågan”.11 

Eftersom de tre frågorna ovan är av olika karaktär krävs för att nå ett svar dem en särskild 

metod för var och en. Under rubrikerna 1.4.1-1.4.3 redogör jag för mina utgångspunkter 

avseende rättskällorna för de tre frågorna. Redogörelsen utgår från rättskälleläran som för-

klarar hierarkin och bruket av olika rättskällor och används för att analysera gällande rätt.12 

Rättskälleläran inbegriper också vissa oskrivna regler för tolkningen av olika rättskällor, som 

kan skilja sig åt i olika rättsområden. Om man ska tala om den juridiska metoden samman-

faller den i stora delar med rättskälleläran.13 Som namnet antyder finns emellertid här ett 

                                                
11 Sandgren s. 35 
12 Se Sandgren s. 36 
13 Sandgren s. 37 f 
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större fokus på hur, och ett fokus på ”att tillämpa en rättsregel på ett visst faktiskt förhåll-

ande” 14, så som jurister verksamma som handläggare, domare etcetera gör dagligdags i sin 

rättstillämpning. I den tredje delen av uppsatsen används den juridiska metoden för att fast-

ställa om Lot lever upp till en del av EKMR:s regelverk. Den övergripande metoden för den 

här uppsatsen kan kallas den rättsvetenskapliga metoden, eftersom ” i stort sätt alla metoder 

som kan brukas för att öka kunskapen om rätten är rättsvetenskapliga i den mån som ett juri-

diskt perspektiv ingår i ansatsen”.15 

 

I det följande redovisas för vilka material som är ändamålsenliga att använda för att besvara 

var och en av de tre frågorna i dispositionen. 

1.4.1 Material för att undersöka lagstiftningen 

Huvudkällan för att besvara den första frågan, om lagstiftningen gällande tillträdesförbud är 

lagtexten i Lot. Det är i lagtexten som lagstiftaren formulerar vad ett tillträdesförbud är det 

vill säga vad begreppet omfattar och vad det utesluter. I kraft av lag står den över andra 

rättskällor som exempelvis praxis och doktrin. Utöver Lot är lagen (1988:688) om kontakt-

förbud (kontaktförbudslagen) av intresse därför att den i mångt och mycket fått tjäna som 

förebild för Lot. I uppsatsen kommer jag återkomma till varför detta är problematiskt. 

 

Förarbetena till Lot, propositionen 2004/05:77, är också viktig eftersom det är där lagstiftaren 

förklarar sina avvägningar och syften med lagen. Det svarar på frågan om varför lagen över-

huvudtaget kom till. I förvaltningsrätt, där legalitetsprincipen är stark, är förarbetets ut-

fyllande funktion begränsad. Det kommer sig av att all offentlig makt i Sverige enligt 

regeringsformen kap 1 § 1 st 3 utövas under lagarna. För att fatta betungande beslut, som är 

fallet vid tillträdesförbud, krävs uttryckligt stöd i lag.16 

 

Här kan också nämnas förarbetet till kontaktförbudslagen prop. 1987/88:137. De motiv-

uttalanden och överväganden som finns i den propositionen gör sig nämligen starkt påminda 

vid tillskapandet av tillträdesförbudet. Kontaktförbudslagen fick exempelvis en egen rubrik 

under gällande rätt i propositionen till Lot.17 

                                                
14 Sandgren s. 38. Här ingår ett bruk av rättskällorna 
15 Sandgren s. 39 
16 Marcusson s. 44, se även Andersson s. 6. Jmf Zamboni s. 28. Zamboni uttrycker det son att 
riksdagen ”har godkänt lagtexten, men inte formellt tagit ställning till förarbetsuttalandet” (Zamboni s. 
28) 
17 Prop.2004/05:77 s. 14 
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Eftersom Lot har ändrats vid ett par tillfällen är, förutom lagändringarna i sig, även de 

propositioner som föranlett dessa ändringar av intresse, nämligen Ytterligare åtgärder mot 

ordningsstörningar vid idrottsarrangemang och (prop. 2008/09:78), Förstärkt tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang (prop. 2013/14:68). Som namnet på propositionerna antyder 

har lagstiftarens ton i fråga om tillträdesförbud blivit hårdare. I sammanhanget, förstärkning 

av lagstiftningen, kan även nämnas Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

(prop. 2013/14:254) som resulterat i lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang som trädde i kraft så sent som förra året. 

1.4.2 Hur undersöka praxis? 

För en supporter som riskerar att drabbas av ett tillträdesförbud är det, förutom kunskapen om 

hur lagstiftningen fungerar, av stor vikt att veta hur lagen tillämpas i praktiken Även om 

tillträdesförbud kan överklagas till allmän domstol är det i första hand Åklagarmyndigheten 

som fattar beslut om tillträdesförbud. Därför är det särskilt intressant ur ett supporter-

perspektiv att undersöka åklagarbeslut avseende tillträdesförbud. Undersökningen omfattar 

åklagares beslut om tillträdesförbud under tidsperioden vecka 40 till och med v 52 2015. Den 

relativt korta tidsperioden gör att urvalet av beslut blir begränsat. Därför bör man vara för-

siktig med att dra slutsatser av materialet, om det inte på ett entydigt sätt pekar mot en viss 

konklusion.18  

 

Åklagarmyndighetens rekommendationer och lathundar om beslut om tillträdesförbud är av 

intresse. Dessa vägleder åklagarna när de handlägger beslut om tillträdesförbud. Åklagar-

myndighetens rättspm 2010:1 ”Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang – en sammanfattning 

av förarbeten – rekommendationer för handläggning” är i detta avseende av stor vikt. Enligt 

åklagare Stefan Creutz används PM:et då beslut om tillträdesförbud fattas.19 

1.4.3 Att besvara MR-frågan 

Utgångspunkten för att besvara den tredje frågan, om lagstiftningen lever upp till kraven på 

mänskliga rättigheter, är artikeltexten som stipulerar ett förbud mot dubbelbestraffning i 

EKMR. Europadomstolens domar och beslut analyseras då domstolen i sina domar kan ut-

veckla principer för hur konventionen ska tolkas. Exempelvis utvecklade domstolen de så 

                                                
18 Materialet får främst tjäna som kvalitativa exempel, det vill säga exempel som bara avser det 
enskilda beslutets förenlighet med lagstiftningen, se Sandgren s. 41 
19 Enligt mailkontakt 8 februari 2016 
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kallade Engel-kriterierna i domen Engel och andra mot Nederländerna, kriterier som har 

betydelse för uppsatsens tredje del.20 

 

På området mänskliga rättigheter och dubbelbestraffning finns en hel del vetenskapliga 

artiklar. Här kan framhållas van Bockels doktorsavhandling The ne bis in idem principle in 

EU law: a conceptual and jurisprudential analysis och Katarina Fasts artikel En hållbar 

lösning på dubbelbestraffningsfrågan? i Svensk skattetidning. 

1.4.4 Avsaknaden av rättsvetenskapliga verk 

I kontrast till vad som gäller för ne bis in idem-principen finns få, om ens några rätts-

vetenskapliga verk som behandlar frågan om tillträdesförbud. Det ger arbetet en särskild 

karaktär.21 Ett av undantagen är Anders Hübinette och Krister Malmstens bok Idrottens 

bestraffnings- och antidopningsregler som bl.a. innehåller en genomgång av Lot och 

arrangörsförbudet.22 Det finns emellertid anledning att tvivla på verkets användbarhet då det 

huvudsakligen sammanfattar det som står i proposition 2004/05:77:s författningskommentar.23 

1.4.5 Källor från offentliga organ 

I fråga om källor finns desto mer att hämta från myndighetsvärlden. Ett exempel är Samver-

kansrådet mot Idrottsrelaterad Brottslighet som är ett samarbete för att stävja den idrotts-

relaterade brottsligheten. Rådet har sedan 2009 varit ett forum där Polisen och representanter 

från Åklagarmyndigheten, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet möts. 

Sedan 2009 har samverkansrådet släppt en årlig rapport där de följer upp säkerhetsarbetet 

kring idrottsarrangemang. I den rapporten ingår en undersökning av rättstillämpningen av-

seende Lot. Rapporten innehåller bland annat statistik kring antalet tillträdesförbud, upplevd 

säkerhet med mera. Uppföljningen har ett fokus på sporterna fotboll och ishockey.24 

 

Björn Erikssons så kallade huliganutredning förtjänar också att nämnas. Den består av del-

betänkandet Mindre våld för pengarna SOU 2012:23 samt slutbetänkandet Mer glädje för 

pengarna SOU 2013:19. Utredningen tar ett brett grepp och undersöker aspekter som nar-

kotika, alkohol och olämpligt språkbruk knutna till idrottskulturen. I delbetänkandet gjordes 

                                                
20 Se rubrik 5.1 
21 Andra områden av politirätten är mer utforskad se exempelvis Norées avhandling Laga befogenhet: 
polisens rätt att använda våld 
22 Hübinette och Malmsten s. 130 ff 
23 Se Hübinette och Malmsten s. 136 
24 Uppföljning av tillträdesförbudslagen samt andra aktiviteter under år 2014 s. 5 
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en rad lagförslag avseende bland annat tillträdesförbud, kameraövervakning och maskerings-

förbud vid match.25 Samtliga lagförslag remitterades.26 Några av förslagen blev verklighet, 

däribland ett tillträdesförbudsregister och en förlängning av förbudstiden till tre år.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Se SOU 2012:23 s. 33 ff 
26 Prop. 2013/14:68 s. 5 
27 SOU 2012:23 s. 28. I utredningen föreslås att lagen om register ska tas in som ett andra kapitel i Lot 
samt att klubbarna själva ska administrera registret, inget av de förslagen blev verklighet utan registret 
fick en egen lag (se ovan under rubrik 1.4.1), registret administreras av polisen och 
idrottsorganisationer kan vid behov få tillgång till uppgifter ur det. Registret väcker i och för sig 
intressanta frågor om supportrars integritet, men lämnas utanför denna uppsats. Förlängning av 
förbudstiden behandlas under rubrik 3.11.4 
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2 Historisk bakgrund till lagen om tillträdesförbud 

Före de tre delarna om lagstiftning, praxis och mänskliga rättigheter görs, som redan har 

nämnts en genomgång av rättsläget före införandet av tillträdesförbudet. Det ger en förståelse 

för vilka motiv som fanns för en ändrad reglering. Den kunskapen ger läsaren en djupare för-

förståelse för lagstiftning som gås igenom i nästa avsnitt. 

2.1 Behovet av ett tillträdesförbud 

Redan innan Lot stiftades fanns rätt för privata aktörer att förbjuda personer att beträda affärs-

lokaler och idrottsarenor i kraft av äganderätten eller annan rätt.28 Inom idrottens sfär fanns 

och finns fortfarande ett system med att i vissa fall förbjuda åskådare att besöka idrotts-

arrangemang. De så kallade arrangörsavstängningarna redovisas i det följande. 

2.1.1 Arrangörsavstängningar 

Ordningsstörning på idrottsarenor är ett återkommande problem, varför arrangörerna utarbetat 

ett system med arrangörsavstängningar. En arrangörsavstängning innebär i korthet att en 

idrottsorganisation meddelar en person att denne är avstängd från deras idrottsarrangemang. 

Enligt Hübinette och Malmsten måste en sådan arrangörsavstängning uppfylla “rimliga rätts-

säkerhetskrav” för att “avstängningsbeslut av det här slaget ska accepteras av våra domstolar 

och andra myndigheter” samt att den måste vila på saklig grund.29 

 

Hübinette och Malmsten stipulerar olika moment för en sådan hantering. Händelsen ska vara 

väldokumenterad, gärna underbyggd med olika bevis, den som är föremål för utredningen ska 

få ta del av den, det ska fattas ett protokollfört styrelsebeslut med mera. Naturligtvis är det 

positivt om hanteringen uppfyller rimliga rättssäkerhetskrav, att hävda att myndigheter eller 

domstolar ställer krav i detta avseende är dock direkt felaktigt. Det måste understrykas att 

handläggningen än så länge är utan offentligrättsliga inslag. Den är helt och hållet en fråga 

mellan arrangören och den som besöker idrottsevenemanget. Arrangörsavstängningarnas 

karaktär är en av anledningarna till behovet av ett straffsanktionerat tillträdesförbud. 

 

I detta avseende är jag istället benägen att hålla med Eriksson som skriver att “möjligheterna 

att portförbjuda en person till ett arrangemang är näst intill obegränsat”, även om det, som 

                                                
28 Prop. 2004/05:77 s. 12 
29 Hübinette och Malmsten s. 131 
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Eriksson också är inne på, kan vara ett trovärdighetsproblem för klubbarna om arrangörs-

avstängningar sker helt skönsmässigt.30 Eriksson menar att det enda som egentligen begränsar 

arrangörernas rätt att stänga av en person från ett idrottsarrangemang är ”klubbarnas eget 

sunda förnuft samt de regler/lagar som finns avseende olaga diskriminering samt i före-

kommande fall de regler som specialidrottsförbundet (SF) har skrivit in i regelverket inom 

respektive område”.31 

2.1.2 Fotbollens regelverk 

När det gäller fotboll är det Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) som är specialidrottsförbund. 

Deras tävlingsbestämmelser (TB) föreskriver följande:  

 

”SvFF, SDF [specialidrottsdistriktsförbund] och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda 

personer tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges 

tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet 

får överklagas.”32 

2.1.3 Varför var arrangörsförbudet otillräckligt? 

Vad händer då om en person som, enligt reglerna ovan förbjudits att gå på vissa fotbolls-

matcher ändå närvarar på en av dem? I NJA 1995 s. 84 prövades det om en person som blivit 

portad av en butiksägare från en butik, men ändå vid upprepade tillfällen besökte den, kunde 

dömas till olaga intrång enligt Brottsbalken (1962:700) § 4:6 2 st. HD menade att paragrafen 

inte kunde tillämpas på platser dit allmänheten hade tillträde och uteslöt därmed ett straff-

sanktionerat så kallat portförbud.33 HD menade att det stred mot såväl intentionen med lagen 

som dess lydelse. I likhet med HD:s dom ogillade Hovrätten över Skåne och Blekinge ett åtal 

om olaga intrång i sin dom B 679/99. Fallet gällde en supporter som trotsat Helsingborgs 

idrottsförenings (HIF) avstängning och besökt en match mellan HIF och Örgryte IS den 21 

maj 1998. Åklagaren menade att det var skillnad på fallen, eftersom man måste betala in-

trädesbiljett på en fotbollsmatch och underkasta sig vissa regler, ett resonemang som dom-

stolen alltså inte godkände. 

 

Enligt ordningen som gällde innan Lot var det svårt för arrangörer att ingripa mot personer 

som bröt mot en tilldelad arrangörsavstängning. Personen kunde visserligen uppmanas att 

                                                
30 Se SOU 2013:19 s. 104 
31 SOU 2013:19 s. 101 
32 TB 2015 kap 3 § 25 st. 4 
33 NJA 1995 s. 84 s. 88 
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lämna arenan av personalen, men om personen vägrade fanns inga tvångsmedel att tillgå för 

att få personen att lämna platsen. Polisen har visserligen enligt Polislag (1984:387) § 13 rätt 

att avlägsna någon som begår ett brott, stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar 

fara för denna. Eftersom en person med arrangörsavstängning enligt vad som redovisats ovan 

inte begått något brott, samt om denne inte stör ordningen, fanns alltså inte något utrymme för 

Polisen att ingripa enligt detta lagrum. 

 

Det bör framhållas att systemet med arrangörsavstängningar nu löper parallellt med tillträdes-

förbud, eftersom möjligheten till tillträdesförbud enligt Lot § 1 st 3 inte påverkar arrangörens 

rätt att begränsa tillträdet till sin idrottsarena. Även om en åklagare, som är den som beslutar 

om tillträdesförbud skulle låta bli att fatta ett beslut, kan alltså exempelvis en fotbollsklubb på 

civilrättslig grund neka någon tillträde enligt de regler som nyss redovisats för. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att behövligheten av ett tillträdesförbud kom av idrotts-

arrangörernas behov av att kunna upprätthålla säkerheten på sina arrangemang. För att kunna 

avvisa potentiellt farliga individer från arrangemangen med offentligrättsligt våld var ett 

straffsanktionerat tillträdesförbud en nödvändighet. 
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3 Lagstiftningen som reglerar tillträdesförbud 

Efter denna historiska introduktion övergår uppsatsen nu i att besvara uppsatsens tre frågor. 

Den första frågan gäller vad lagstiftningen säger om tillträdesförbud, för att kunna bestämma 

vad som avses med tillträdesförbud. När den frågan besvarats är det legitimt att fråga sig om 

myndigheternas praxis lever upp till kraven i lagstiftningen, detta är uppsatsens andra del. 

Den tredje delen av uppsatsen behandlar slutligen frågan om tillträdesförbudets förenlighet 

med europakonventionens dubbelbestraffningsförbud. 

3.1 Allmänt om lagstiftningen avseende tillträdesförbud 

Eftersom idrottsorganisationer upplevt ett problem med att inte effektivt kunna utestänga far-

liga personer från sina arrangemang har man tryckt på för att få en lagändring till stånd.34 I 

och med införandet av Lot får en person enligt § 1 

 

“förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när 

idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation.” 

 

Lagen har varit särskilt angelägen då det är arrangören som enligt ordningslagen (1993:1617) 

ansvarar för säkerheten på arenan.35 Ambitionen med lagen är att stävja läktarvåld och annan 

brottslighet inne på arenan, så att trivseln där kan öka.36 Regeringen antog att lagen skulle för-

svåra nyrekrytering till grupper som ägnar sig åt idrottsrelaterad brottslighet och hoppades 

särskilt att försvåra rekryteringen av unga supportrar.37 

3.1.1 Några definitioner 

Lagstiftaren såg en fördel med att förbjuda tillträde till ett tydligt avgränsat (inhägnat) område 

då det gör det lättare för den enskilde att efterleva beslutet. Beslutet blir därmed inte onödigt 

inskränkande då det är möjligt att besöka andra platser där idrott utövas. Förbudet “gör sig 

lika starkt gällande” på platser på arenan där “kringverksamhet” sker, t ex försäljning av mat 

                                                
34 Det ursprungliga lagförslaget (DS 2002:25) omfattade också affärslokaler. Även butiksägare 
lobbade på för att så kallade portförbud ska kunna sanktioneras straffrättsligt, se DS 2002:25 s. 11 f. I 
Departementsskrivelsen redovisas bland annat brev från Handelsanställdas förbund och en begäran 
om översyn av Sveriges Köpmannaförbund och Kooperativa förbundet. Se även motion 
1998/99:Ju701 om olaga intrång i butik 
35 Prop. 2004/05:77 s. 21 
36 Prop. 2004/05:77 s. 24, se även Utvärdering av tillämpningen av tillträdesförbudslagen - slutrapport 
s. 16 
37 Prop. 2004/05:77 s. 21 
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och dryck.38 Med skrivelsen “huvudsakligen avsedd för idrottsutövning” vill lagstiftaren in-

kludera de arenor “som används för idrott men som också i stor utsträckning används för 

annat såsom konserter”.39 En konsert på en idrottsarena omfattas dock inte av förbudet, vilket 

framgår av lagtexten. 

 

Med idrottsorganisation menas Riksidrottsförbundet, de olika specialidrottsförbunden, 

specialidrottsdistriktsförbunden idrottsaktiebolag, alliansföreningar m.m. Om det skulle upp-

stå ett behov av tillträdesförbud på andra idrottsorganisationers arrangemang så utesluter inte 

regeringen en tillämpning av Lot även vid dessa fall, trots att det inte framgår av lagtexten.40 

3.2 Riskbedömning 

Beslutet om tillträdesförbud grundar sig på en riskbedömning. På grundval av hur en person 

agerat tidigare ska åklagaren bedöma om det finns en risk att personen kommer att begå vissa 

handlingar i framtiden. Lot har i mångt och mycket hämtat inspiration från lag (1988:688) om 

kontaktförbud där det görs en riskbedömning om en person kommer förfölja, begå brott med 

mera mot en annan person.41 De närmare förutsättningarna för riskbedömningen i fallet med 

tillträdesförbud stipuleras i Lot § 2. En bedömning görs “om det på grund av särskilda om-

ständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under de idrottsarrange-

mang som avses i § 1 och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där”. Det ska 

vidare enligt Lot § 2 “särskilt beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott under 

eller annars i samband med idrottsarrangemang”. 

 

Omständigheterna som ligger till grund för riskbedömningen ska ha ett tidsmässigt och 

geografiskt samband med ett idrottsarrangemang och bör i övrigt “ha en klar koppling till 

arrangemanget”.42 Riskbedömningen ska vara en helhetsbedömning av omständigheterna. 

3.2.1 Tids- och rumsaspekten 

Med skrivelsen ”under idrottsarrangemanget” i Lot § 2 menas enligt förarbetena “på den 

inhägnade idrottsplatsen när arrangemanget pågått där”.43 Det är en snäv avgränsning såväl 

                                                
38 Prop. 2004/05:77 s. 28 
39 Prop. 2004/05:77 s. 28 
40 Exempelvis vid kampsportstävlingar, se prop. 2004/05:77 s. 29 
41 Prop. 2004/05:77 s. 23. Mer om detta under rubrik 3.12 
42 Prop. 2004/05:77 s. 33 
43 Prop. 2004/05:77 s. 60 



18 

tidsmässigt som geografiskt.44 Vilka handlingar som kan tas med i riskbedömningen är dock 

vidare i och med att Lot § 2 även stipulerar ”annars i samband med idrottsarrangemang”. Den 

avgränsningen är enligt propositionens författningskommentar fortfarande förhållandevis snäv 

och avser i första hand händelser som inträffat “alldeles utanför den inhägnade platsen före 

eller efter matchen då större delen av publiken anlänt till eller lämnat denna”.45
 

3.2.2 Övriga omständigheter 

Under vissa förutsättningar kan det tidsmässiga och geografiska sambandet utsträckas längre. 

I dessa fall måste övriga omständigheter tala för att brottet har en direkt koppling till arrange-

manget för att kunna läggas till grund för en riskbedömning.46 Ett exempel kan vara en 

supporter som är på väg i bil från Stockholm till Göteborg för att se fotbollsmatch där. Under 

ett stopp på en bensinmack i Jönköping gör sig supportern skyldig till olaga hot efter att ha 

skrikit hotelser mot en person med IFK-halsduk så att personen blev rädd.47 Å andra sidan 

torde en misshandel som en supporter gör sig skyldig till på arenaområdet och under matchtid 

inte kunna läggas till grund för ett tillträdesförbud om anledningen varit oenighet om vem 

som ska betala notan, eller en annan liknande oförrätt.48 Poängen är att det vid bedömningen 

av om ett brott begåtts i samband med ett idrottsarrangemang ska ”bedömas från fall till fall 

med hänsyn till samtliga omständigheter i det särskilda fallet”.49 Om man håller i minnet 

lagens ambition, att minska idrottsrelaterat våld på idrottsarenorna, torde det generellt inte 

vara svårt att avgöra vilka brott som kan ligga till grund för riskbedömningen. 

 

En omständighet som starkt talar för att ett brott är idrottsrelaterat och där huvudregeln är att 

det inte spelar någon roll vem brottet riktar sig mot är att ”den som begått brottet har varit å-

skådare till arrangemanget på plats eller på annat sätt engagerat sig i detta”.50
 

3.2.3 Brottslighet som ska beaktas vid riskbedömningen 

Vilka brott kan då beaktas vid åklagarens riskbedömning? Lot har ingen brottskatalog med de 

brott som kan beaktas, utan alla brott som till sin typ är ägnade att störa ordningen eller säker-

                                                
44 Prop. 2004/05:77 s. 60. Man skulle annars kunna tänka sig att begreppet under 
idrottsarrangemanget även skulle innefatta handlingar som begås under tiden matchen pågår men 
utanför den inhägnade arenan 
45 Prop. 2004/05:77 s. 60 
46 Prop. 2004/05:77 s. 60 
47 Se prop. 2004/05:77 s. 60. Se även rekvisiten för olaga hot brottsbalken kap 4 § 5 
48 Se prop. 2004/05:77 s. 60 f om “sedvanligt krogslagsmål” 
49 Prop. 2004/05:77 s. 61 
50 Prop. 2004/05:77 s. 60 
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heten kan beaktas.51 Brotten kan antingen vara riktade mot arrangören själv, eller mot 

personer som besöker arrangemanget. Brotten som är riktade mot arrangören är främst brott 

mot allmän ordning och verksamhet enligt brottsbalk (1962:700) kap 16 och 17, skadegörelse 

(brottsbalken kap 12 § 1), allmänfarliga brott (brottsbalken kap 12 och 13), brott mot 

ordningslag (1993:1617) kap 5 samt olika typer av olaga vapen innehav med mera. Brott 

riktade mot personer som besöker arrangemanget är främst brott mot liv hälsa (brottsbalken 

kap 3) och brott mot frihet och frid (brottsbalken kap 4). 52 Fram till 2009 var det framförallt 

brott mot ordningslagen samt våldsamt upplopp, brottsbalken kap 16 § 2 som låg till grund för 

riskbedömningen.53 

3.2.4 Tidssambandet mellan brott och riskbedömning 

Tiden mellan när ett brott begås och ett tillträdesförbud beslutas begränsas inte i Lot. Reger-

ingen skriver dock i propositionen att ”[d]et ligger dock i sakens natur att det har betydelse 

vid riskbedömningen hur långt tillbaka i tiden brottet ligger. Hur länge ett brott kan beaktas 

bör vidare kunna bero på brottets karaktär”.54 

 

Ett allvarligare brott torde kunna beaktas längre tid efter att det begåtts, oklart vilka utgångs-

punkter som ska ligga till grund för denna bedömning. Lagen har ett starkt fokus på effekt-

ivitet, det vill säga att beslut om tillträdesförbud ska tas kort tid efter händelsen. Därför kan 

tiden mellan brott och beslut ofta vara väldigt kort. I den andra delen av uppsatsen granskas 

detta närmare och det kommer framgå att många beslut tas innan personen lagförts för brottet 

som ligger till grund för det. 

3.2.5 Ej brottsliga handlingar som ändå kan läggas till grund för tillträdesförbud 

Regeringen skriver i propositionen att man i ”rena undantagsfall” kan ta med ej brottsliga 

gärningar i bedömningen om en person kommer begå brott på under ett idrottsarrangemang.55 

De icke-brottsliga gärningar som lagstiftaren nämner i propositionen har emellertid en stark 

koppling till brott. Det kan exempelvis gälla olika typer av ej straffbelagda förberedelser till 

brott, enligt brottsbalken kap 16 och 17. Ett annat exempel är en person som ertappas med 

pyrotekniska varor på väg in till arenan; då är brottet fortfarande på försöksstadiet och inte 

straffbart. En annan händelse som är en möjlig grund för tillträdesförbud är en situation där 

                                                
51 Prop. 2004/05:77 s. 31 
52 Prop. 2004/05:77 s. 59 f 
53 Utvärdering av tillämpningen av tillträdesförbudslagen - slutrapport s. 3 
54 Prop. 2004/05:77 s. 33 
55 Prop. 2004/05:77 s. 61 
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”supportrar från olika klubbar träffats för att göra upp och inlåtit sig i slagsmål utan att brott 

kan styrkas”.56I propositionen undantas explicit ordningsstörningar som inte är brottsliga, mer 

om detta under rubrik 4.5.2. 

 

Även om det de facto skulle föreligga en risk att en person skulle begå brott av omnämnd art 

på ett idrottsarrangemang får en åklagare inte besluta om ett förbud om det inte finns tidigare 

handlingar som kan styrka detta. Att tillträdesförbudet är utformat som en riskbedömning får 

viss betydelse i den tredje delen av uppsatsen som rör förbudets förenlighet med dubbel-

bestraffningsförbudet. 

3.2.6 15-års-regeln 

Brott som en person begått före 15 års ålder får inte beaktas vid riskbedömningen.57 An-

ledningen till det är att en person under 15 år inte kan få det brott som ligger till grund för 

riskbedömningen domstolsprövat, detta eftersom personen inte kan dömas till påföljd för 

brottet.58 Dessutom kan en person under 15 år inte straffas om den skulle överträda förbudet. 

En konsekvens av det sistnämnda är att det inte kan beslutas om tillträdesförbud för personer 

under 15 år då inga handlingar fram till 15 års-dagen kan beaktas.59 När det gäller bevis-

värdering för personer som är över 15 år verkar regeringen dock ha gjort en annan bedömning 

vilket strax framgår. 15 årsregeln understryker enligt min mening brottslighetens betydelse för 

att beslut om tillträdesförbud ska kunna fattas. 

3.2.7 Bevisfrågor 

Regeringen tar i förarbetena upp vad som bör krävas i fråga om utredning för att ett brott ska 

kunna bli en del av riskbedömningen. Brottslighet i en dom som vunnit lagakraft kan “utan 

vidare läggas till grund för bedömningen”, likaså ett godkänt strafföreläggande eller godkänd 

ordningsbot.60 När en förundersökning pågår måste en bedömning, en sorts bevisvärdering 

göras i det enskilda fallet.61 Om åklagaren anser en viss brottslig gärning vara bevisad kan den 

läggas till grund för åklagarens riskbedömning. Åklagaren får enligt Lot § 8 begära hjälp av 

Polisen i utredningen kring ett tillträdesförbud. 

 

                                                
56 Prop. 2004/05:77 s. 62 
57 Se Lot § 1 st 2 samt § 2 st 2 
58 Brottsbalken 1 kap § 6, se prop. 2004/05:77 s. 34 
59 Prop. 2004/05:77 s. 34 
60 Prop. 2004/05:77 s. 61 
61 Se prop. 2004/05:77 s. 35 
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Anledningen till att en polisutredning kan räcka för att besluta om att någon ska få ett till-

trädesförbud är effektivitetsskäl och för att lagen tjänar ett förebyggande syfte.62 Regeringen 

skriver att det “skall inte uppställas något krav på att skuldfrågan ska vara slutgiltigt avgjord 

när förbudsfrågan avgörs”.63 Det kan tyckas inkonsekvent med resonemanget i anslutning till 

”15-års-regeln” men är en förutsättning för att beslut ska kunna fattas i de fall riskbedöm-

ningen enbart grundar sig på handlingar som inte är brottsliga. 

 

Ur ett supporterperspektiv kan ifrågasättas om förevarande ordning är rättssäker. En supporter 

som fått ett tillträdesförbud på grund av en brottsanklagelse som denne senare frias ifrån har 

onekligen på ett orättvist sätt förvägrats att besöka idrottsarrangemang. 

3.3 Proportionalitet etcetera 

Oaktat vilka beviskrav som gäller för beslut om tillträdesförbud kringskärs åklagarens 

möjlighet att besluta om förbud dels genom lindrigaste ingreppets princip och dels genom 

proportionalitetsprincipen. Lindrigaste ingreppets princip innebär att om syftet med förbudet, 

som är att “hindra en person att begå viss sorts brottslighet under ett idrottsarrangemang” kan 

uppnås med en mindre ingripande åtgärd än tillträdesförbud får förbud inte meddelas. 64 Det 

framgår av Lot § 2 st 3. Om exempelvis en person talas till rätta under handläggningen av ett 

förbud “bör frågan om förbud falla”.65 På förslag av lagrådet fördes proportionalitetsprincipen 

in i lagtexten vid en ändring av Lot 2009.66 Även tidigare skulle principen vara en del av 

åklagarens bedömning, trots att det inte framgick explicit av lagen.67 I och med omnämnd 

lagändring stadgar Lot § 2 st 4 att 

 

”Tillträdesförbud får endast meddelas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt 

som åtgärden innebär för den enskilde.” 

 

Annorlunda uttryckt: om åklagaren finner att skälen för att besluta om tillträdesförbud väger 

lättare än den olägenhet som beslutet innebär för den enskilde får beslut om tillträdesförbud 

                                                
62 Prop. 2004/05:77 s. 35 jmf prop. 2004/05:77 s. 61 
63 Prop. 2004/05:77 s. 35 
64 Prop. 2004/05:77 s. 62, se även lindrigaste ingreppets princip ibland annat Strömberg i Festskrift till 

Sundberg s. 382 och Lavin, Offentligrättsligt vite I, 1978, s. 73 f 
65 Prop. 2004/05:77 s. 62 
66 Prop. 2008/09:78 s. 88. Angående lagändringen se rubrik 3.11 
67 Prop. 2008/09: 78 s. 36, angående rättigheter se EKMR protokoll 4 artikel 2, som Lot inskränker 
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inte fattas av åklagaren. Under rubrik 3.4 kommer reglerna kring åklagarens handläggning gås 

igenom mer i detalj. 

3.3.1 Den enskildes person 

För att tillträdesförbudet inte ska bli onödigt omfattande ska åklagaren även beakta 

förhållanden som rör den enskildes person.68 För en person som exempelvis saknar 

ekonomiska medel eller befinner sig utomlands skulle ett tillträdesförbud nämligen vara 

överflödigt. Regeringen skriver: ”beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan ett 

tillträdesförbud avse t.ex. en, flera eller samtliga allsvenska fotbollsmatcher på fotbollsarenor 

i landet”.69 

3.4 Handläggningen hos åklagare 

Som framgått under rubrik 3.2 ska åklagaren för att besluta om tillträdesförbud svara på 

frågan om det finns en risk för att en person kommer begå brott ägnade att störa ordningen 

eller säkerheten på en idrottsarena. Utredningen ska fokusera på två områden: huruvida 

personen tidigare begått viss typ av brottslighet och den enskildes personliga förhållanden.70 

Av intresse för en supporter som kanske riskerar tillträdesförbud är hur handläggningen går 

till och vilka regler har åklagaren att förhålla sig till då. Detta förklaras i det följande. 

3.4.1 Allmänna bestämmelser 

Genom att vissa bestämmelser i rättegångsbalken kap 23 görs tillämpliga genom Lot § 8 

stipuleras vissa rättigheter och skyldigheter för åklagaren vid dennes handläggning. Åklagaren 

ska vara objektiv och lyfta fram både sådant som talar för och emot ett tillträdesförbud. 

Åklagaren ges rätt att under normala förhållanden förhöra någon upp till sex timmar och även 

hämta personer till förhör. I rättegångsbalken finns även regler om vem som får närvara på 

förhöret samt hur och vem som får ställa frågor. Åklagaren får vid förhöret inte utföra otill-

börliga åtgärder t ex löften om förmåner, eller bruka hot eller våld. Om en åklagare är jävig 

ska denne inte ta befattning med en ansökan eller anmälan.71 

 

                                                
68 Prop. 2004/05:77 s. 62 
69 Prop. 2004/05:77 s. 62 
70 Prop. 2004/05:77 s. 46 
71 Lot 7 § sista stycket 
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När det gäller åklagarmyndighetens brottsbekämpande verksamhet omfattas den inte av stora 

delar av Förvaltningslag (1986:223).72 Enligt lagstiftaren kan det ”diskuteras om ärendena om 

tillträdesförbud kommer att utgöra ett inslag i åklagarnas brottsbekämpande verksamhet”.73 

 

Av den anledningen ville regeringen förtydliga vilka regler i förvaltningslagen som ska an-

vändas vid åklagarens handläggning av tillträdesförbud.74 Följande paragrafer i förvalt-

ningslagen är tillämpliga: §§ 4-5 om myndigheternas serviceskyldighet, § 6 om att myndig-

heter ska hjälpa varandra; § 7 om effektiv handläggning och att uttrycka sig lätt-begripligt och 

i övrigt underlätta kontakten; § 8 om tolk; § 9 om rätt till ombud eller biträde; § 14 om rätt att 

få framföra saker muntligt; § 15 om skyldigheten för åklagaren att anteckna, tillexempel mun-

tliga uppgifter; § 20 om att skälen för beslut om tillträdesförbud får utelämnas om beslutet 

inte går någon part emot, om det är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen eller om ären-

det är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen; slutligen ska åklagaren enligt § 

26 rätta uppenbara oriktigheter i ett beslut om tillträdesförbud. 

3.4.2 Rätt att yttra sig 

Om det inte är uppenbart obehövligt har part rätt att yttra sig över en uppgift som inte tillförts 

av denne själv.75 Av detta följer att åklagaren som huvudregel ska kontakta den tillträdes-

förbudet gäller, innan beslutet fattas. Om åklagaren frångår huvudregeln ska det vara för att 

uppgiften saknar betydelse eller part redan framfört synpunkter till åklagaren på annat sätt.76 

Om åklagaren fattar ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud faller kommunikationsplikten 

om beslutet inte kan skjutas upp.77 

3.4.3 Beslutets motivering och övrigt innehåll 

Som nämnts i slutet av rubrik 3.4.1 kan motiveringen eller skälen för ett beslut i vissa fall ute-

lämnas. Om så sker bör dock åklagaren informera om skälen i efterhand.78 En tumregel vid 

motivering av förvaltningsrättsliga beslut är att det inte bara ska innehålla en laghänvisning 

utan ”[p]rincipen är att det av beslutet skall gå att utläsa vad som i det enskilda fallet varit av-

görande för utgången”.79 

                                                
72 Förvaltningslagen § 32 
73 Prop. 2004/05:77 s. 47 
74 Se Lot § 11 
75 Lot § 9 
76 Prop. 2004/05:77 s. 65 
77 Prop. 2004/05:77 s. 47, Lot § 9a 
78 Förvaltningslagen 20 § 2 st 
79 JO 1990/91 s. 101 se även JO 2007/08 s. 81 



24 

 

I Lot § 10 ställs särskilda krav på vad ett beslut om tillträdesförbud ska innehålla, om undan-

tagen enligt förvaltningslagen inte är tillämpliga.80 En supporter som får ett beslut riktat mot 

sig kan kräva att det som bestäms i § 10 p. 1-6 ska finnas med. I fråga om motivering stipu-

lerar 3 p att beslutet ska ange ”de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åbe-

ropas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet”. I övrigt anger Lot § 10 att 

beslutet ska vara skriftligt och innehålla följande: parterna och i förekommande fall polis-

myndigheten; tillträdesförbudets innebörd, geografisk och tidsmässig omfattning; åberopade 

regler; information om lagföring vid överträdelse; möjligheterna att begära omprövning och 

att överklaga. Mer om beslutsmotivering och innehåll i delen som behandlar åklagares praxis. 

3.4.4 Ändring och upphävande av beslut 

Som redan nämnts kan ett fattat beslut ändras eller upphävas enligt Lot § 12. Anledningen ska 

vara ändrade förhållanden. Ett exempel på ändrade förhållanden är att polis lagt ner den för-

undersökning som beslutet om tillträdesförbud grundade sig på. Ett friande domstolsav-

görande för brott räknas även det till ändrade förhållanden.81 Ändring eller hävande av förbud 

kan ske på begäran av part eller på initiativ av åklagaren själv (ex oficio). Lagstiftaren såg en 

fördel med att beslut lätt kan ändras och gav därför åklagaren stor befogenhet att ändra beslut. 

Detta gäller såväl före som efter frågan varit föremål för domstolsprövning.82 Detta hänger 

även samman med att beslutet börjar gälla omedelbart.83 Åklagaren har dock inte möjlighet att 

ändra eller häva ett beslut som samtidigt är föremål för domstolsprövning (Lot § 12 st 2). Ett 

utvidgande av ett beslut måste alltid föregås av en ansökan eller anmälan från tredje part (Lot 

§ 12). Victor, eller någon annan supporter har därför, med de begränsningar som angetts ovan 

vid alla tidpunkter möjlighet att vända sig till åklagare för att få beslutet omprövat. 

3.4.5 Ansökan och anmälan 

En fråga om tillträdesförbud tas upp till prövning då det har inkommit en ansökan från en 

idrottsorganisation (t ex en fotbollsklubb) eller ett specialidrottsförbund (t ex SvFF). Frågan 

kan även tas upp efter en anmälan av Polismyndigheten.84 Åklagaren kan alltså inte ex oficio 

                                                
80 Se även prop. 2004/05:77 s. 66 
81 Prop. 2004/05:77 s. 66. Bland de åklagarbeslut som granskas i den andra delen av uppsatsen finns 
tre upphävanden: ett på grund av ogillande av åtal och i två fall var personen inte längre misstänkt för 
brott 
82 Prop. 2004/05:77 s. 48 
83 Se rubrik 3.7 
84 Lot § 6. Ang polisens möjlighet till anmälan se rubrik 3.11 
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utreda en fråga om tillträdesförbud, som är normalfallet vid brott.85 Om en ansökan görs finns 

ett skriftlighetskrav i Lot § 6 som inte omfattar Polisens anmälan.86 Skulle en ansökan eller 

anmälan sakna uppgifter kan åklagaren, i kraft av sin utredningsplikt, “kräva kompletteringar 

av en ansökan om förbud”. 87 Därför ansåg regeringen att innehållet i en anmälan eller an-

sökan inte behövde preciseras närmare. 

3.4.6 Vilken åklagare ska pröva frågan om tillträdesförbud? 

När en ansökan eller anmälan kommit in till en åklagarmyndighet är en frågan vilken åklagare 

som är behörig att besluta om tillträdesförbud för den berörda personen. I fråga om vilken 

åklagare som är behörig att besluta om tillträdesförbud lät regeringen kontaktförbudslagen 

tjäna som förebild.88 Samma tre åklagare är behöriga enligt de båda lagarna: för det första den 

åklagare som finns på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses gälla, för det andra 

på den ort där den förbudet riktar sig mot har sitt hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig, 

för det tredje är den åklagare som utreder ett brott som har betydelse för tillträdesförbudet be-

hörig. På grund av skäl som redovisas i 3.6.3 är det oftast den sistnämnda åklagaren som fattar 

beslutet.89 Det framgår inte av förarbetena vad som skulle hända om en åklagare tog upp en 

fråga om tillträdesförbud när en annan åklagare redan prövar frågan på samma grund. Pro-

blemet är emellertid av liten aktualitet i praktiken.90 

3.4.7 Åklagare eller domstol? 

I förarbetena överväger regeringen om frågan om tillträdesförbud ska prövas av allmän 

domstol i samband med prövning av åtal för brott.91 Främst av effektivitetsskäl anges allmän 

åklagare som ett bättre alternativ enligt följande uttalande: “En särskild fördel [...] är att frå-

gorna kan behandlas snabbare och ärendehanteringen göras så okomplicerad som möjligt”.92
 

 

                                                
85 Se rättegångsbalken kap 20 §§ 3 och 6, se även åtalsangivelse kap 20 § 5 
86 Lot § 6 
87 Prop. 2004/05:77 s. 46 
88 Prop. 2004/05:77 s. 45 
89 I Victors fall var det åklagarkammaren i Umeå som handlade ärendet 
90 Under beredningen av lagen framfördes farhågor från en remissinstans “att åklagare på olika orter 
kan pröva en fråga om förbud rörande samma person när arrangemang på dessa orter är aktuella 
och, beroende på underlag, fatta olika beslut” (prop. 2004/05:77 s. 44). En farhåga som inte verkar ha 
realiserats. Se även samma prop. s. 45: Om förbudet gäller ett lags matcher kan åklagaren där 
hemmamatcherna spelas pröva förbudet. Regeringen menar att eftersom arrangörerna redan 
samarbetar inom sina egna avstängningssystem, och nog vill undvika merarbete, är risken liten för att 
flera processer pågår parallellt 
91 Prop. 2004/05:77 s. 23 
92 Prop. 2004/05:77 s. 23 
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Såväl åklagare som allmän domstol är vana att göra riskbedömningar i fråga om besöks-

förbud, reseförbud, anhållande och häktning skriver regeringen i propositionen till Lot.93 

Därför är båda instanser lämpade att göra den typ avvägningar som krävs vid tillträdesförbud. 

Skyndsamhetskravet som stadgas i Lot § 5 gäller för både åklagare och domstol.94 I detta av-

seende gör regeringen följande uttalande i propositionen: 

 

”Det är viktigt att en person som t.ex. begått våldsbrott under en fotbollsmatch så snabbt som möjligt 

kan förbjudas att få tillträde till fotbollsmatcher under resten av säsongen förutsatt att det finns en risk 

för fortsatt brottslighet. Om handläggningen hos åklagaren inte sker med skyndsamhet kan 

lagstiftningens effektivitet äventyras. Samma sak gäller för handläggningen i domstol i de fall åklagaren 

inte beslutat om förbud...”95 

3.5 Parterna i processen 

Innan jag går in på hur handläggningen i domstolen går till vill jag säga något om hur parts-

ställningen ser ut vid handläggningen av tillträdesförbud hos åklagare och domstol. Som 

redan nämnts kan ett tillträdesförbud ansökas av vissa idrottsorganisationer samt på anmälan 

av Polismyndigheten. Om en idrottsorganisation ansöker om tillträdesförbud är saken klar: 

organisationen som ansökt om förbudet samt personen som uppges i ansökan blir parter. Om 

prövningen hos åklagaren emellertid initieras av Polismyndigheten blir inte den myndigheten 

part, utan enligt Lot § 9 st 2 är det ”specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverk-

samheten” som blir part. I fotboll är det SvFF. I propositionen framgår att också en enskild 

idrottsorganisation, tillexempel en fotbollsklubb, utöver SvFF kan få partsställning om ett 

tillträdesförbud till största delen kommer gälla på dennes idrottsarrangemang.96 

 

Lagstiftaren överväger om åklagaren ska göras till part i allmän domstol liksom är fallet vid 

kontaktförbud.97 Eftersom idrottsorganisationer är juridiska personer med erfarenhet att göra 

avstängningar gör sig emellertid inte samma skyddsbehov gällande vid tillträdesförbud vid 

idrottsarena, resonerar regeringen.98 Däremot ska domstolen, liksom är fallet vid kontakt-

förbud, begära yttrande från åklagaren om det inte är uppenbart obehövligt enligt Lot § 15.99 

                                                
93 Prop. 2004/05:77 s. 24 f. Som framgår av rubrik 3.6.2 överklagas ett beslut om tillträdesförbud till 
tingsrätten 
94 Prop. 2004/05:77 s. 39 
95 Prop. 2004/05:77 s. 39 
96 Prop. 2008/09:78 s. 61 f 
97 Prop. 2004/05:77 s. 49 
98 Prop. 2004/05:77 s. 49 
99 Se även Kontaktförbudslagen 16 § 2 st 
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Om förbudet prövas inom ramen för ett straffrättsligt åtal (mer om detta under rubrik 3.6.3) 

ska yttrandet göras muntligt och i annat fall lämnas det in skriftligt till domstolen.100 I yttran-

det kan åklagaren ”närmare belysa bakgrunden till frågan om förbud, ge sin syn på hur olika 

rättsliga frågor bör bedömas och redovisa sin uppfattning om risk för framtida brottslighet 

m.m.”.101 

3.6 Domstolshandläggningen 

3.6.1 Vem får överklaga? 

Efter att en åklagare, på ansökan av idrottsorganisation eller anmälan av polis, fattat ett beslut 

om att ge eller inte ge någon tillträdesförbud kan beslutet överklagas av den som beslutet gått 

emot.102 Om åklagaren fattat ett beslut om tillträdesförbud är det den som beslutet berör som 

kan överklaga beslutet. Följande avsnitt kan därför vara av intresse för den supporter som vill 

överklaga ett beslut fattat om tillträdesförbud. Om åklagaren fattat beslut att inte ge någon till-

trädesförbud är det, om det rör sig om fotbollsarrangemang, SvFF och/eller den klubb som är 

part enligt förra avsnittet som kan överklaga beslutet. 

3.6.2 Hur går överklagandet till? 

Överklagandet lämnas in av part till åklagaren tillsammans med bevis etcetera.103 Åklagaren 

lämnar ärendet vidare till berörd tingsrätt, vilket enligt Lot § 14 är tingsrätten ”där den 

åklagare som prövat frågan om tillträdesförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet”. 

Tingsrättens beslut kan i sin tur överklagas till hovrätten och Högsta Domstolen i vanlig 

ordning.104 Som nämnts i föregående avsnitt kan åklagaren med vissa undantag ompröva ett 

tillträdesförbud. 

3.6.3 Förfaranderegler i domstolen 

När handläggningen pågår i domstolen gäller, enligt Lot § 20, reglerna i lag (1996:242) om 

domstolsärenden, med några undantag. Eftersom ett straffansvar är kopplat till förbudet ska 

tingsrätten, liksom i brottmål, bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän när tingsrätten 

                                                
100 Prop. 2004/05:77 s. 68 
101 Prop. 2004/05:77 s. 67 f 
102 Lot § 13 
103 Se hänvisningen i Lot § 20 
104 Prop. 2004/05:77 s. 53. Det finns inga HD-avgöranden avseende beslut om tillträdesförbud 
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avgör saken, se Lot § 18.105 Övrig handläggning kan ske med en lagfaren domare enligt 

samma paragraf. Samma röstningsregler som i brottmål tillämpas.106 

 

I vissa fall gäller inte de förfaranderegler som stipuleras i Lot för domstolen. Tingsrätt och 

högre rätt har nämligen möjlighet att pröva ett beslut om tillträdesförbud i mål om allmänt åtal 

för brott enligt Lot § 21 och i så fall gäller bestämmelserna om rättegång i brottmål. En för-

utsättning är att brottet som prövas har betydelse för frågan om tillträdesförbud. Ett exempel 

på detta är när åklagarens beslut ”helt eller huvudsakligen” grundat sig på den brottsmisstanke 

som rätten har att pröva.107 Av den anledningen är det lämpligt att åklagaren som ”har be-

hörighet att väcka åtal för brottet” i första hand prövar frågan om tillträdesförbud.108 

Observera att en domstol inte kan pröva frågan om tillträdesförbud ex oficio, beslutet måste 

överklagas till domstolen.109 

3.6.4 Muntlig förhandling 

I Lot § 17 stadgas att domstolen ska hålla muntlig förhandling om någon part begär det. Det 

innebär en utvidgad möjlighet till muntlig förhandling i jämförelse med lagen om hand-

läggning av domstolsärenden.110 Lagstiftarens skriver att muntlig förhandling är påkallad 

eftersom ”tillträdesförbud liksom besöksförbud utgör en ingripande åtgärd, som dessutom är 

straffsanktionerad”.111 

3.6.5 Kostnader i domstolen 

Lot § 19 stadgar att vardera part ska bära sin egen rättegångskostnad utom i vissa fall av 

tredskande enligt rättegångsbalken kap 18 § 6. Till att börja med ska konstateras att detta är 

ett undantag från regeln i lagen om domstolsärenden § 32 som annars skulle gällt. Enligt den 

lagregeln skulle kostnadsföreskrifterna i rättegångsbalken 18 kap gälla, där huvudregeln är att 

”part som tappar målet skall ersätta motparten hans rättegångskostnad” (§ 1). En sådan ord-

ning kan vara otillfredsställande eftersom det finansiella styrkeförhållandet mellan en idrotts-

organisation och en supporter oftast är mycket ojämnt. Regeringen skriver  

 

                                                
105 Prop. 2004/05:77 s. 50 
106 Lot § 18 st 2. Även om tillträdesförbud är en förvaltningsrättslig åtgärd kan skönjas en viss dragning 
åt straffrätten. Se även 3.4.1, 3.4.7 
107 Prop. 2004/05:77 s. 69 
108 Se även RättsPM 2010:1 s. 10. I Victors fall blir skulle det bli Umeå tingsrätt. Se rubrik 3.4.6 
109 Lot § 21, se även prop. 2004/05:77 s. 53 
110 Se lag om domstolsärenden 14 § andra meningen 
111 Prop. 2004/05:77 s. 51, se även prop. 1987/88:137 s. 31 
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”En tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser skulle kunna innebära att den som fått ett förbud 

drar sig för att begära prövning av förbudet med hänsyn till risken att drabbas av organisationens 

rättegångskostnader, särskilt som organisationen kanske har kostnader för ombud.”112 

 

Om den som förbudet riktar sig mot skulle få domstolen att ändra åklagarens beslut, eller om 

en idrottsorganisation inte skulle ha framgång med ett överklagande har – med tillämpning av 

reglerna ovan – inte heller den som förbudet riktar sig mot rätt till ersättning av idrotts-

organisationen. I propositionen skriver regeringen att detta faktum emellertid uppvägs av att 

”frågor om tillträdesförbud ofta kan komma att prövas där den enskilde bor och att ett relativt 

enkelt förfarande skall gälla”.113 

3.7 Beslutets verkan med mera 

Då det inte finns någon tidsgräns för att överklaga ett tillträdesförbud, samt att ”det många 

gånger kan vara viktigt att ett förbud får verkan så snart som möjligt” framgår det av Lot § 3 

att ett beslut om tillträdesförbud i regel börjar gälla omedelbart.114 Om den beslutet berör 

exempelvis sitter frihetsberövad kan, om åklagaren finner det lämpligt, förbudstiden börja 

löpa från en annan tidpunkt.115 Med undantag för domstols möjlighet att inhibera ett beslut om 

tillträdesförbud enligt Lot § 16 gäller ett tillträdesförbud även om det överklagas dit. In-

hibering kan domstolen besluta på grund av nya omständigheter eller att domstolen gör en 

annan bedömning än åklagaren.116 Det betyder att även om Victor överklagar beslutet så 

gäller det som regel fortsatt under överklagandeprocessen i domstol. Om det inte fattats beslut 

om det tidigare får domstolen av samma anledningar bestämma att ett tillträdesförbud ska 

gälla tills saken avgjorts slutgiltigt, se Lot § 16. Skälet ”nya omständigheter” framförs av 

lagstiftaren vid införandet av en lagregel med samma ordalydelse i kontaktförbudslagen. 117 

3.8 Överträdelse och lagföring 

Den som överträder ett tillträdesförbud kan enligt Lot § 22 dömas till böter eller fängelse i 

högst sex månader. I normalfallet ska straffet vara böter, i undantagsfall kan en strängare 

påföljd vara motiverad.118 Även om straffet vid överträdelse av kontaktförbud är böter eller 

                                                
112 Prop. 2004/05:77 s. 52 
113 Prop. 2004/05:77 s. 52 
114 Prop. 2004/05:77 s. 39 
115 Lot § 3 st 2, se även prop. 2004/05:77 s. 63 
116 Prop. 2004/05:77 s. 68 
117 Prop. 1987/88:137 s. 49 
118 Prop. 2004/05:77 s. 36 
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fängelse upp till ett år jämför lagstiftaren även i detta fall lagarna. I det ursprungliga 

lagförslaget för kontaktförbud var straffmaximum nämligen också sex månader.119 I 

utskottsbetänkandet till kontaktförbudslagen 1989/90JuU5 håller man med om att en 

straffskala på max sex månaders fängelse räcker vid enstaka förseelser, men ”inom 

bestämmelsen faller emellertid även mycket allvarliga överträdelser […] t ex ofta före-

kommande överträdelser med starka inslag av passivt hot som pågått under lång tid”.120 

 

Just dessa skäl är emellertid inte relevanta vid övervägandet om straffets längd vid över-

trädelse av tillträdesförbudet konstaterar regeringen.121 Av det sagda kan man dra slutsatsen 

att, så länge det inte rör sig om allvarliga överträdelser av kontaktförbudet, de två över-

trädelserna är jämförbara och lika. Under rubrik 3.12 redogörs för varför det är relevant för 

uppsatsen att jämföra de två lagarna. 

 

Straffet och straffets längd får konsekvenser för andra ingripanden som det allmänna kan göra 

mot den enskilde. I och med att maxstraffet för kontaktförbud höjdes till ett år är exempelvis 

reglerna om anhållande och häktning tillämpliga enligt rättegångsbalken kap 24. Så är alltså 

inte fallet vid tillträdesförbud eftersom maxstraffet är sex månaders fängelse. Däremot blir 

reglerna om envarsgripande enligt rättegångsbalken kap 24 § 7 st 2 tillämpliga, eftersom det 

finns fängelse i straffskalan. Om en annan åskådare exempelvis skulle påträffa Victor på en 

ishockeymatch som omfattas av hans förbud skulle således åskådaren kunna hålla fast Victor 

tills han överlämnas över till polismakten. 

 

I kraft av att förbudet är straffsanktionerat blir Polislagen § 13 blir tillämplig. Enligt den 

paragrafen får en polisman, om det är nödvändigt för att avvärja en straffbelagd gärning, 

avvisa, avlägsna eller omhänderta den personen. 

3.8.1 Bevisfrågor vid överträdelse och lagföring 

Som framgått under rubrik 3.2.7 behöver inte handlingen som riskbedömningen grundar sig 

på vara stadfäst i en lagakraftvunnen dom för att ett beslut om tillträdesförbud ska kunna 

fattas. I likhet med det menar regeringen att “en överträdelse av ett förbud kan föranleda [...] 

straffansvar trots att skuldfrågan inte är slutgiltigt avgjord”.122 Regeringen hänvisar i 

                                                
119 Se prop. 1987/88:137 s. 34 
120 1989/90:JuU5 s. 16 f 
121 Prop. 2004/05:77 s. 36 
122 Prop. 2004/05:77 s. 35 
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sammanhanget till möjligheterna till omprövning hos åklagaren och prövning i domstol.123 

Delgivning är dock, liksom vid kontaktförbud, en förutsättning för att straffansvar ska kunna 

utkrävas.124 Mer om delgivning under nästa rubrik (3.11). 

 

Regeringens ståndpunkt är inte helt okontroversiell. Bland annat driver supporterföreningen 

Bajen fans frågan om att tillträdesförbud bara ska få beslutas efter fällande dom.125 

 

Regeringens argument, att det finns en möjlighet till omprövning eller överklagande, är inte 

relevant eftersom handläggningen då sker under samma bevisvärderingspremisser. Även vid 

omprövning och överklagande är det möjligt att ett tillträdesförbud meddelas på grundval av 

den information som polisen har.126 Ett avgörande skäl till att åklagaren ska kunna beslut om 

tillträdesförbud utan att brotten är lagförda är för mig en annan. Om inte detta vore möjligt 

skulle åklagarens rätt att meddela tillträdesförbud på handlingar som inte är brott utsläckas. 

Denna konsekvens är emellertid enligt min mening godtagbar för att minimera risken att per-

soner som inte har begått handlingarna i riskbedömningen får tillträdesförbud med risk att 

senare lagföras för överträdelse. Förändringen skulle innebära att ej brottsliga handlingar inte 

kan stå som ensam grund till ett tillträdesförbud. Det kan likväl vara en ”övrig omständighet” 

som tillsammans med brottslighet kan peka mot skäl för att besluta om ett förbud. 

3.9 Delgivning 

En förutsättning för att ett tillträdesförbud ska kunna efterlevas är att den som beslutet berör 

är medveten om att det fattats. Därför ska den som förbudet avser enligt Lot § 4 delges detta 

enligt reglerna i delgivningslag (2010:1932). De typer av delgivning som får användas är van-

lig delgivning, muntlig delgivning, förenklad delgivning samt vissa former av stämnings-

mannadelgivning. 

 

Eftersom det rör sig om straffsanktionerade tillträdesförbud har lagstiftaren uteslutit vissa 

delgivningsformer.127 Liksom gäller i brottmål och vid delgivning av kontaktförbud är kun-

görelsedelgivning och att handlingen lämnas till någon annan inte möjliga vid delgivning av 

                                                
123 Se rubrikerna 3.4 och 3.6 i denna del 
124 Se prop. 2004/05 s. 69 och prop. 1987/88:137 s. 22. Notera att polisingripande vid överträdelse av 
tillträdesförbud kan inte komma i fråga innan delgivning skett (prop. 2004/05:77 s. 40) 
125 http://www.bajenfans.se/om-bf/manifest/ den 2 februari 2016 
126 Se prop. 2004/05:77 s. 61 
127 Prop. 2004/05:77 s. 40 

http://www.bajenfans.se/om-bf/manifest/
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tillträdesförbud. Kungörelsedelgivning (delgivningslagen §§ 47-51) innebär att myndighet 

förvarar en handling hos sig och sedan kungör detta i vissa tidningar. Att handlingen lämnas 

till någon annan kan ske vid stämningsmannadelgivning (delgivningslagen §§ 34-38) och 

innebär bland annat att handlingen överlämnas till exempelvis någon annan i hushållet eller 

till delgivningsmottagarens arbetsgivare. 

3.10 Beslutat tillträdesförbud finns i belastningsregistret 

Med undantag för interimistiska tillträdesförbud registreras ett beslut om tillträdesförbud i det 

belastningsregister som Polisen administrerar.128 Bland annat polis, åklagarmyndigheten och 

allmän domstol har direktåtkomst till registret. Polisen använder det främst för att förebygga 

och utreda brott. Åklagarens användningsområde är framförallt vid beslut om förunder-

sökning och åtal. Domstolen använder registret vid straffmätning och påföljd.129 Som kommer 

framgå vid besvarandet av den andra frågan, om praxis, anger åklagare inte sällan tidigare 

beslut om tillträdesbeslut som skäl för nytt beslut. 

 

”Normaltiden” för gallring är 10 år, men med tanke på att bötesbrott gallras efter fem år borde 

gallringsriden vara kortare än 10 år, resonerar lagstiftaren.130 Enligt lag (1998:620) om belast-

ningsregister § 17 p 13 gallras beslut om tillträdesförbud därför efter fem år. Om ett beslut har 

upphävts så gallras det också ur belastningsregistret.131 Notera att vi här inte talar om lagförda 

tillträdesförbud. De gallras efter gängse gallringsregler när det gäller brott, normalt 10 år vid 

fängelse och 5 år vid böter. Victors beslut, löper ut våren 2016 och kommer alltså finnas kvar 

fram till 2021. 

3.11 Lagstiftningen förstärks 

Propositionen Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang 

2008/09:78 genomfördes för att effektivisera tillämpningen av tillträdesförbud samt öka 

skyddet mot störningar under idrottsarrangemang. Propositionens viktigaste lagändringar var 

införandet av en initiativrätt för Polismyndigheten, möjlighet för åklagare att fatta inter-

imistiska beslut samt införande vissa straffsanktionerade förbud i ordningslagen. Efter en 

genomgång av dessa tre ändringar följer en redogörelse för införandet av ett register över 

                                                
128 Lag om belastningsregister § 3 p 5 
129 Lag om belastningsregister § 2 
130 Prop. 2004/05:77 s. 56, se lag om belastningsregister § 17 p 9 
131 Lot § 16 p 6 
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personer med tillträdesförbud samt den förlängning av tillträdesförbudet som skedde i och 

med en lagändring 2014. 

3.11.1 Polisens rätt att anmäla tillträdesförbud 

Genom lag 2009:100 kan Polismyndigheten enligt Lot § 6 st 3 anmäla en fråga om tillträdes-

förbud till åklagare. Som redan nämnts blir Polismyndigheten inte part i den anmälan som 

man lämnat in (Lot § 6 st 4). 

 

Lagändringen tycks ha effekt då den medfört en betydande ökning i antalet ärenden om till-

trädesförbud. Från 2005 när Lot infördes fram till förevarande lagändring anmäldes totalt 67 

ärenden. 133 Åren 2009 till 2014 låg antalet ärenden om tillträdesförbud på mellan 161 och 216 

per år.134  

3.11.2 Interimistiskt tillträdesförbud 

Lagändring Lot § 9a ger åklagaren rätt att interimistiskt besluta om tillträdesförbud på 

maximalt 4 veckor. Beslut om tillträdesförbud ska i detta fall inte kunna avvaktas. Typ-

exempel på när ett tillträdesförbud inte kan avvaktas kan enligt propositionen vara att Polisen 

dagarna innan match “ingriper mot våldsutövning mellan rivaliserande supportergrupp-

eringar”, eller när pyrotekniska varor hittas hos en person.135 Propositionen framhåller att det i 

princip krävs samma förutsättningar för att en åklagare ska kunna besluta om så kallat inter-

imistiskt tillträdesförbud, även om “ett interimistiskt förbud kan behöva fattas på ett något 

mindre robust underlag”.136 Åklagaren kan inte heller vid interimistiska förbud ex oficio in-

leda en utredning om tillträdesförbud, utan måste invänta ansökan eller anmälan från parterna 

som redan nämnts. 

 

Om förutsättningarna för interimistiskt tillträdesförbud är uppfyllda är den som stör ordningen 

eller äventyrar säkerheten vid ett idrottsarrangemang skyldig att följa med Polisen till förhör 

(Lot § 9b). Den som vägrar följa med till förhör har polisman rätt att medföra under 

tvångsmedel. 

                                                
133 Utvärdering av tillämpningen av tillträdesförbudslagen - slutrapport s. 3 
134 Uppföljning av tillträdesförbudslagen samt andra aktiviteter under år 2014 s. 14 
135 Prop. 2008/09:78 s. 39 f 
136 Prop. 2008/09:78 s. 39 
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3.11.3 Ändringar i ordningslagen 

I ordningslagen infördes kapitel 5 med innebörd att pyrotekniska varor varken får innehas 

eller användas på en inhägnad idrottsarena när idrottsarrangemang anordnas där, se 

ordningslagen kap 5 § 3. Ej heller får någon enligt § 4 samma kapitel obehörigen beträda 

spelplanen eller kasta in föremål på denna. 

 

Fallet Victor, som nämndes i början av uppsatsen (1.1), gällde brott mot ordningslagen. Det 

som åklagarens riskbedömning grundade sig på var det faktum att Victor misstänks ha kastat 

in en snusdosa på planen. Straffansvar vid en sådan överträdelse är fängelse i upp till sex 

månader (ordningslagen kap 5 § 5). Ringa förseelser medför åtalsunderlåtelse. Vid bedöm-

ningen om en förseelse är ringa ska samtliga relevanta omständigheter vägas in.137 Om 

publiken kastar in ofarliga föremål på planen för att hylla en viss spelares prestation, ses det 

generellt som ringa fall. Om någon kastar in samma föremål för att störa tävlingen är det dock 

inte att betrakta som ringa.138 I Victors fall noterar åklagaren i beslutet att hans handlande 

tycks föranlett av frustration, något som alltså får betydelse för möjligheten till lagföring av 

brottet och i förlängningen beslutet om tillträdesförbud.139 

3.11.4 Längre tillträdesförbud 

Efter ett förslag i omnämnda delbetänkandet Mindre våld för pengarna beslutade regeringen 

att utöka tiden för när ett tillträdesförbud kan gälla.140 Tidigare kunde tillträdesförbud be-

stämmas till maximalt ett år, med möjlighet till förlängning ett år i taget.141 Genom lagänd-

ringen kan tillträdesförbudet bestämmas till maximalt tre år, med samma möjlighet till för-

längning. Det finns ingen bortre gräns för hur länge förbudet kan förlängas så länge villkoren 

i Lot § 2 är uppfyllda (Lot § 3 st 3). 

 

Regeringen konstaterar att ordningsläget på idrottsarenor har förbättrats de senaste åren, men 

att ytterligare åtgärder behövs.142 Regeringen skriver 

 

                                                
137 Prop. 2008/09:78 s. 55 
138 Prop. 2008/09:78 s. 69 
139 AM-132163-15 
140 Prop. 2013/14:68 s. 5 
141 När Lot trädde i kraft tyckte regeringen att ”en tid om ett år var lämplig.” Då den motsvarade tiden i 
lagen om kontaktförbud samt ”svarar också i stort mot en normal säsong vid idrottsverksamhet”, se 
prop. 2004/05:77 s. 38 
142 Prop. 2013/14:68 s. 7 f 
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”samhället bör kunna ingripa med tydliga och kraftfulla åtgärder i syfte att förebygga brottslighet. I 

detta syfte är det angeläget att allvarliga brott eller upprepad brottslighet som är ägnad att störa 

ordningen eller säkerheten under ett idrottsarrangemang direkt kan mötas med ett längre tillträdesförbud 

än ett år när risken för fortsatt sådan brottslighet kan bedömas kvarstå under en längre period än så”.143 

 

Andra, mindre framträdande skäl till lagändringen, är att besluten ibland fattas i slutet av en 

säsong, och kanske i praktiken inte avser så många matcher. Unga personer som stängs av 

längre tid från matcher kan också tappa kontakten med andra som bråkar om förbudet är 

längre, skriver regeringen.144 Tre år anses ur rättssäkerhetssynpunkt som en lämplig tid. Syftet 

med lagändringen är inte, även om många beslut om tillträdesförbud låg på 1 år innan för-

ändringen, att förlänga förbudstiden generellt utan att 

 

”ge utrymme för att bestämma ett tidsmässigt väl avvägt tillträdesförbud även i de fall det med hänsyn 

till omständigheterna vid riskbedömningen står klart att risken för att den som förbudet riktar sig mot 

ska begå brott vid idrottsarrangemang sträcker sig över en längre tidsperiod än ett år.” 145 

 

Regeringen påminner om att förbudstidens längd även fortsättningsvis ska bestämmas av 

omständigheterna i det enskilda fallet.146 

3.11.5 Register över personer med tillträdesförbud 

Nyligen, 1 april 2015, kom lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrotts-

arrangemang. Lagen möjliggör för Polisen att föra ett register över personer som tilldelats 

tillträdesförbud. Tanken är idrottsorganisationerna på ett effektivare sätt ska kunna neka 

personer med tillträdesförbud tillträde genom att de får ”tillgång till och behandla uppgifter 

från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av 

tillträdesförbud”.147 

 

Registret innehåller, förutom fotografi på den förbudet gäller, uppgifter om namn, längd på 

förbudet, överträdelser av tidigare beslut etcetera. I och med lagen infördes också en 

möjlighet för polisanställda att fotografera personer som har eller skäligen kan antas få 

tillträdesförbud Lot § 8a. 

                                                
143 Prop. 2013/14:68 s. 9 
144 Prop. 2013/14:68 s. 8 
145 Prop. 2013/14:68 s. 9 
146 Prop. 2013/14:68 s. 9 
147 Prop. 2013/14:254 s. 1 
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3.12 Tillträdesförbudets förhållande till kontaktförbudslagen 

När man läser regeringens överväganden i propositionen till Lot är det tydligt att kontakt-

förbudslagen från 1988, eller lagen om besöksförbud som den hette då, i stor utsträckning 

påverkat lagstiftningsarbetet. Om man tittar på slutprodukterna, det vill säga jämför de två 

lagarna, blir slutsatsen att regeringen vid införandet av Lot låtit sig influeras starkt av den 

tidigare lagstiftningsprodukten. Kontaktförbudet grundar sig även den på en riskbedömning 

som ska görs av åklagare.148 I propositionen till Lot skriver regeringen 

 

”Lagen bör […] till sin uppbyggnad och sitt innehåll överensstämma med besöksförbudslagen så långt 

som möjligt. Den lagens bestämmelser torde nämligen i stor utsträckning vara ändamålsenliga även för 

den föreslagna lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.”149 

 

Eftersom skyddsobjektet är så väsensskilt i de två lagarna kan man ifrågasätta lagstiftarens 

ståndpunkt ovan.150 Lagen om kontaktförbud har framförallt till syfte att skydda de kvinnor 

som behandlas illa av personer som de lever eller har levt i en nära relation med.151 Pro-

positionen lyfter fram ett stort och ständigt pågående samhällsproblem, att kvinnor trakasseras 

och förföljs genom upprepade kontaktförsök i sin vardag.152 Departementsrådet skriver att en 

inte sällan förekommande situation uppges vara 

 

”att en man som har dömts till fängelse för någon form av övergrepp mot en kvinna återkommande 

uppehåller sig omedelbart intill kvinnans arbetsplats eller bostad sedan han frigivits från straffet. Ibland 

kan naturligtvis förfaranden av detta slag vara straffbara som t. ex. ofredande eller hemfridsbrott, men 

detta är långtifrån alltid eller ens oftast förhållandet.”153 

 

Propositionen vinnlägger sig om att se brottsoffret och dess situation: ”[h]on lever i oro och 

osäkerhet, tvingas kanske byta bostad och hemlighålla sin adress och söker ibland vidta åt-

gärder för att ´byta identitet´"154 

 

Skyddsobjektet i Lot, även om vissa brott kan riktas mot enskilda, är en idrottsorganisation - 

en juridisk person. Det visar inte minst bakgrunden till hur lagen kom till. Lagstiftarens 

                                                
148 Prop. 2004/05:77 s. 24 
149 Prop. 2004/05:77 s. 25 
150 Se Asp s. 56 och Lejonhufvud s. 50 för skyddsobjektets betydelse för kategoriseringen av brott 
151 Prop. 1987/88:137 s. 13 
152 Prop. 1987/88:137 s. 11 
153 Prop. 1987/88:137 s. 7 
154 Prop. 1987/88:137 s. 7. Även om Lot har ambitionen att hjälpa idrottsvärlden att komma till rätta 
med ordningsproblem är inte brottsofferperspektivet lika framträdande i propositionen till Lot 
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uttalade syfte med Lot är att stötta arrangören då det är denne som enligt ordningslagen 

ansvarar för säkerheten på arenan.155 

 

Den brottslighet som lagstiftningen vill förebygga genom Lot sker bokstavligen på en annan 

arena än de kränkningar som kontaktförbudslagen vill avvärja. De två lagarna fungerar i två 

olika sociala och kulturell kontexter. Enligt min mening är det inte ändamålsenligt att använda 

kontaktförbudslagens förarbetesmotiv vid tillträdesförbud eftersom lagarna verkar i två par-

allella verkligheter. 

 

Detta blir tydligt när vi tittar på konsekvensen av en överträdelse av ett kontaktförbud. En 

överträdelse av ett kontaktförbud betyder regelmässigt en djup kränkning av enskild persons 

integritet, med rädsla med mera som följd. En överträdelse av ett tillträdesförbud får inga så-

dana regelmässiga konsekvenser, eftersom publiken är omedveten om att en person med till-

trädesförbud smitit in på arenan. Den enda direkta konsekvensen som jag kan identifiera är att 

risken för ordningsstörningar på idrottsarrangemanget ökar, givet att åklagaren gjort en korr-

ekt bedömning vid utdelandet av tillträdesförbud. 

 

Det är anmärkningsvärt att lagstiftaren inte identifierat den artskillnad som finns i de två 

lagarna avseende skyddsobjekt. Min gissning är att allvaret som, med all rätt iakttagits vid en 

kränkning av kontaktförbudet, smittat av sig på bedömningen av tillträdesförbud. Det betyder 

att lagstiftaren sett allvarligare på överträdelse av tillträdesförbud, utan att egentligen ha fog 

för det. Den här bilden förstärks av vad som anförts under rubrik 3.8. Där framgår att, även 

om vissa grova överträdelser av kontaktförbudslagen kan ge ett strängare straff, är straffen vid 

överträdelse av de båda lagarna generellt sätt jämförbara. Man kan även fråga sig om samma 

behov av effektivitet och snabba beslut gör sig gällande i Lot och kontaktförbudslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Se Prop. 2004/05:77 s. 21 
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4 Hur förhåller sig praxis till lagstiftningen? 

Den första delen av denna tredelade uppsats handlade om att undersöka regelverket kring 

tillträdesförbud. Förevarande avsnitt behandlar hur praxis förhåller sig till detta regelverk. 

Som redovisats under metodavsnittet kommer jag undersöka åklagares beslut under en be-

gränsad tidsperiod. Av föregående avsnitt framgår att det i första hand är åklagaren som fattar 

beslut om tillträdesförbud. 

 

För en supporter kan den andra delen vara av särskilt intresse, eftersom åklagarens beslut om 

tillträdesförbud direkt kan inskränka supportrars att gå på ett idrottsarrangemang, Victor är ett 

exempel. Avsnittet är relevant ur ett supporterperspektiv eftersom den som beläggs med till-

trädesförbud kan begära att beslutet lever upp till de krav som lagstiftaren ställer. 

4.1 Allmänt 

Till att börja med kan jag konstatera att Åklagarmyndigheten under vecka 40 till och med 

vecka 52 2015 tog 49 beslut om tillträdesförbud. 3 beslut upphävde ett gällande tillträdes-

förbud, i 11 fall tog åklagaren beslut att inte utdela tillträdesförbud, i resterande 35 beslutade 

åklagaren om tillträdesförbud. I de sistnämnda 35 fallen har individerna varit mellan 18 och 

42 år, samtliga män. 3 av de 35 fallen gäller ishockey, övriga rör tillträdesförbud till fotbolls-

match. Geografiskt är åklagarkamrarna kring Stockholm och åklagarkammaren i Göteborg 

överrepresenterade, men även kamrarna i Malmö, Helsingborg, Borås, Örebro, Sundsvall, 

Gävle och Umeå har fattat beslut om tillträdesförbud under den aktuella tidsperioden. I de fall 

där åklagaren fattat beslut om tillträdesförbud kommer anmälan i 5 fall från idrottsvärlden och 

i övriga 30 fall har Polismyndigheten gjort en anmälan om tillträdesförbud till åklagaren.156 

 

Besluten verkar i hög grad ha påverkats av de rekommendationer (RättsPM 2010:1) som 

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malmö gett ut.157 I omnämnt rättspm redogör 

Åklagarmyndigheten för reglerna kring tillträdesförbudet med anslutande rekommendationer 

för handläggningen. I det följande redogör jag först för myndighetens rekommendationer 

”avseende förfarandet vid anmälan från en polismyndighet” sedan följer några nedslag där 

myndighetens praxis och rekommendationer lämnat mer att önska. 

                                                
156 Av de 5 fallen kom 4 från SvFF och 1 från Svenska Ishockeyförbundet 
157 Som nämnts under rubrik 1.4.2 används pm:et vid åklagarnas beslutsfattande 
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4.2 Handläggningsrutiner och samarbetet med polisen 

I åklagarmyndighetens rättspm utarbetas vissa rutiner som kan användas om polisen gjort 

anmälan och den som är föremål för ett beslut sitter häktad, anhållen eller tagits in till förhör 

med stöd av Lot § 9b (interimistiskt tillträdesförbud). Rutinerna får anses visa på ett mycket 

effektiviserat förfarande där Åklagar- och Polismyndigheten har ett tätt samarbete. I korta 

drag anger rutinerna att (1) polisen föredrar ärendet, (2) åklagaren gör en bedömning och 

kontaktar SvFF på deras jourtelefon, (3) efter förnyad poliskontakt fattas ett beslut och (4) 

med Polisens hjälp delger åklagaren den person som är föremål för beslutet. Rutinerna anger 

också att om det inte går att nå motparten på deras jourtelefon kan åklagaren meddela ett 

interimistiskt beslut (jmf reglerna Lot § 9 och § 9a). Med reglerna kan ett beslut alltså fattas 

utan att SvFF eller klubb initialt är varse om detta. Åklagarmyndigheten har visserligen fort-

farande ingen initiativrätt, men det noteras att lagens tillämpning enligt instruktionerna ovan 

är relativt långt ifrån den ursprungliga Lot, där en ansökan från idrottsarrangör var nödvändig. 

 

Rutinerna vittnar om hur tidigt i handläggningen polis och åklagare samarbetar vid beslut om 

tillträdesförbud. Den enda skillnaden i handläggningen mellan ett tillträdesförbud och ett 

interimistiskt tillträdesförbud verkar vara kontakten med part. Ett tillträdesförbud som inte är 

interimistiskt kan ändå sägas ha en viss interimistisk karaktär, eftersom det gäller omedelbart. 

Att polis och åklagare agerar tidigt understryks av att många av besluten grundar sig på miss-

tanke om brott.158 

4.3 Förbudets geografiska omfattning 

Åklagaren som ska fatta beslut om tillträdesförbud har att ta ställning till den geografiska om-

fattningen av förbudet. I anslutning härtill skriver åklagarmyndigheten föredömligt i rätts-

pm:et:159 

 

”Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan ett tillträdesförbud avse t ex en, flera eller 

samtliga allsvenska fotbollsmatcher. För att ett förbud ska beslutas […] måste dock brottsrisken 

föreligga beträffande just det arrangemanget.”160 

 

                                                
158 Se rubrik 4.5.1 
159 Notera att åklagarmyndigheten använder samma formulering som lagstiftaren använder i förarbetet 
(prop. 2004/05:77 s. 62). Då talar dock lagstiftaren om den enskildes person 
160 RättsPM 2010:1 s. 6 
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Risken för att begå brott ägnade att störa ordningen och säkerheten på ett idrottsarrangemang 

måste också kopplas till den enskildes person, vilket framgår ovan under rubriken med samma 

namn.161 Även om förevarande rättspm bara utgör en rekommendation, ett stöd i åklagarnas 

arbete är det förvånande att Åklagarmyndigheten formulerar sig på följande vis under 

rubriken ”Rekommendationer avseende geografisk omfattning”: 

 

”Den som betett sig på sätt som motiverat ett beslut om tillträdesförbud torde på goda grunder kunna 

anses ha diskvalificerat sig för allt tillträde till idrottsarrangemang inom aktuell idrott. Det är emellertid 

inte givet att beslutsunderlaget också ger möjlighet att konstatera risk för att personen kommer begå 

brott under ett idrottsarrangemang av annat slag t ex under en ishockeymatch.”162 

 

Uttalandet antyder att beslut som bara avser en idrottsgren inte skulle vara onödigt in-

skränkande. Ingenstans under lagstiftningsarbetet har lagstiftaren gett några sådana in-

struktioner. Mot bakgrund av vad som angivits ovan stämmer det helt enkelt inte att den som 

ådragit sig ett tillträdesförbud skulle ha förbrukat sin rätt att gå på idrottsarrangemang inom 

samma idrott – omfattningen av beslutet måste bedömas från fall till fall. 

 

Efter sitt uttalande ovan rekommenderar åklagarmyndigheten följande omfattning av 

tillträdesförbud i normalfallet: 

 

”Tillträdesförbudet innebär förbud att tillträda eller vistas på samtliga inhägnade idrottsanläggningar i 

Sverige när det på platsen anordnas matcher dels i de av Svenska fotbollsförbundet anordnade serierna 

Allsvenskan och Superettan, matcher i Svenska cupen och landskamper, dels cupmatcher och 

landskamper som anordnas av UEFA och FIFA i Sverige.”163 

 

Standardformuleringar av detta slag har en viktig funktion att spela i rättskipningen. Använda 

på rätt sätt är de en viktig hjälp för myndigheterna: de bidrar i högsta grad till effektivitet och 

likabehandling av medborgarna. 

 

I det här fallet, i synnerhet när det rör sig om en inskränknings omfattning, är det emellertid 

påkallat med en påminnelse om att en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Att stan-

dardformuleringen är omfattande och utgörs av alla matcher på elitnivå gör det viktigt att vara 

                                                
161 Se rubrik 3.3.1 
162 Rättspm 2010:1 s. 7 
163 Rättspm 2010:1 s. 7 
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medveten om detta, så att formuleringen ovan kan modifieras utifrån den beslutet gäller.164 

Supportrar som exempelvis inte har medel att åka långt för att se en viss fotbolls-match ska 

inte stängas av från denna. Likaså ska supportrar som utgör en säkerhetsrisk när ”deras lag” 

spelar kunna gå på andra matcher om det där inte finns någon risk för att de kommer begå 

brott av angivet slag.165 Jag noterar att standardformuleringen korrelerar med kraven i Lot § 

10 p 2 om förbudets innebörd och omfattning. 

 

Av de 32 beslut om tillträdesförbud som jag studerat som gäller fotboll har samtliga ordagrant 

använt formuleringen ovan avseende förbudets geografiska omfattning. Detta ger ett särskilt 

allvar till kritiken jag nu framför. När det gäller de tre fallen med ishockey används en lik-

nande formulering i besluten: 

  

”Tillträdesförbudet innebär förbud att tillträda eller vistas på inhägnade idrottsanläggningar i Sverige 

när det på platsen anordnas tävlingsmatcher i Svenska Hockeyligan (SHL) (inklusive direktkval och 

SM-slutspel), i HockeyAllsvenskan (inklusive slutspelsserie och final) och i Champions Hockey League 

(CHL) samt av Svenska Ishockeyförbundet och internationella Ishockeyförbundet anordnade 

landskamper och mästerskap.”166 

 

4.4 Utelämnandet av uppgifter kring den enskildes person 

Av det som sagts ovan kan man anta att de personliga förhållanden som skulle tas med i risk-

bedömningen för att avgöra förbudets omfattning kategoriskt utelämnas. Inte i ett enda av de 

beslut jag läst omnämns personliga förhållanden i skälen. Lot § 10, som stipulerar vad ett be-

slut ska innehålla, nämner inte personliga förhållanden vilket är olyckligt. 

 

Om handläggningen går till så som anges under rubrik 4.2 kan man anta att Polisens före-

dragning om personen hamnar i förgrunden. Det är naturligt att den handlar om förseelser som 

personen gjort och Polisen fått kännedom om. Uppgifter som rör den enskildes person, till-

exempel inkomst, möjlighet/vilja att se olika fotbollsmatcher hamnar då i skymundan. Fo-

kusen på en effektiv, skyndsam handläggning kan i sådana fall leda till att en åklagare fattar 

                                                
164 Det är enligt mig önskvärt att åklagarmyndigheten utarbetar fler standardformuleringar för att täcka 
upp olika typfall av supportrar som riskerar att begå brott på arena 
165 Se rubrik 3.2 och 3.3.1 
166 Ur åklagarbeslut AM-132163-15. Omfattningen av inskränkningen är för övrigt hämtat från fallet 
Victor. I beslutet understryker åklagaren att den 26-årige mannen gjort sig skyldig till en förhållandevis 
allvarlig förseelse samt att hans agerande ”tycks föranlett av frustration” 
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ett beslut om tillträdesförbud utan att ha undersökt uppgifter som rör den enskildes person till-

räckligt. I detta sammanhang kan noteras att lagstiftaren har ålagt åklagare och domstol att 

handlägga tillträdesförbud ”inom befintliga resurser”.167 

4.5 Skälen för åklagarens beslut 

Som redogjorts för i den första delen, som behandlade lagstiftningen, föregås beslut om till-

trädesförbud av en riskbedömning där i synnerhet viss typ av tidigare brottslighet får beaktas. 

Vilka skäl som åklagaren anger för ett förbud (vad som ligger till grund för riskbedömningen) 

är av särskilt intresse för supportrar, eftersom supportrar som undviker sådana handlingar kan 

undgå att drabbas av tillträdesförbud. 

 

Under rubriken 3.4.3 har uppgivits vilka krav lagstiftaren ställer på beslutets innehåll, vilka 

också återges i Åklagarmyndighetens rättspm. Bland annat ska det brott som åberopas anges 

samt dess tid och plats. Det är mot bakgrund av detta som rättspm:et föreslår följande text 

 

”NN är misstänkt för XX i samband med allsvensk match i YY den ZZ. NN har även vid tidigare 

tillfällen i samband med idrottsarrangemang uppträtt ordningsstörande.”168 

 

Det är naturligtvis positivt att formuleringen uppfyller lagens krav på brott, tid och plats. I 31 

av de beslutade 35 fallen finns också tid och plats för brotten som ligger till grund för risk-

bedömningen. Detta är positivt, även om tid och plats borde finnas angivna i alla beslut. 

4.5.1 Misstanke om brott räcker ofta för beslut om tillträdesförbud 

I 21 av de 35 fallen som ledde till beslut om tillträdesförbud framgår att det är blotta miss-

tanken till brottslighet som är ligger till grund för beslutet. När det kommer till bevisvärdering 

vid riskbedömningen har regeringen redovisat sin ståndpunkt i författnings-kommentaren.169 

Man säger det inte rakt ut, men med utgångspunkt i hur den är skriven får man ändå anta att 

en lagakraftvunnen dom är att föredra före en påbörjad polisutredning om brott. Lagförd och 

inte misstänkt, som åklagarmyndigheten skriver i sin standardformulering, ovan borde ur 

rättssäkerhetssynpunkt vara åklagarens självklara utgångspunkt vid riskbedömningen. I 

synnerhet när en överträdelse av tillträdesförbud kan lagföras innan dom för de brott som 

ligger till grund för riskbedömning vunnit laga kraft. Nu är tillfälle att återigen ifrågasätta 

                                                
167 Prop. 2004/05:77 s. 57 
168 Rättspm 2010:1 s. 11 
169 Se prop. 2004/05:77 s. 61 
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rättsäkerheten med en sådan ordning. Om förundersökningen läggs ner, eller om personen 

frias i en rättegång så häver åklagaren beslutet.170 Om emellertid en supporter lagförs för 

överträdelse av förbudet innan dom fallit angående den gärning som förbudet grundar sig på 

kan inte domstolen på ett enkelt sätt ändra ett sådant beslut.171 

4.5.2 Ordningsstörande och andra handlingar som inte är brott 

Som redovisats under rubrik 3.2.5 kan ej brottsliga handlingar i rena undantagsfall beaktas. 

Några exempel som tas upp är vissa typer av förberedelsebrott och uppgjorda slagsmål där, 

ofta medlemmar ur så kallade firmor, inte vill ange varandra.172 I propositionen till Lot tar 

man särskilt upp frågan om ordningsstörningar som inte är brott och konstaterar att sådana 

handlingar inte ska omfattas av Lot.173 Bedömningen här kompliceras av att de icke brottsliga 

ordningsstörningarna som regeringen tar upp bland annat är att någon springer in på spel-

planen eller kastar in föremål på den. Sådant agerande kriminaliserades senare i och med de 

ändringar i ordningslagen som nämnts under rubrik 3.11.3 och kan numera läggas till grund 

för riskbedömning enligt Lot precis som annan brottslighet.174 Detta gör dock inte, enligt min 

mening att man kan bortse från regeringens principiella uttalande i propositionen till Lot: 

 

”Med hänsyn till att de ordningsstörningar som inte utgör brott kan vara av vitt skilda slag och eftersom 

behovet av ytterligare möjligheter att ingripa mot dessa framstår som begränsat, bör 

ordningsstörningarna inte omfattas av övervägandena i det följande.”175 

 

Av denna anledning kan skrivelsen i standardformuleringen ”tidigare […] uppträtt ordnings-

störande” leda åklagare till att felaktigt fatta beslut om tillträdesförbud grundat på ordnings-

störningar som inte är brott.176 I 15 fall anges ordningsstörande - utan att definieras som miss-

tanke om brott - som ensamt eller ett av flera skäl till att beslut om tillträdesförbud fattats. Här 

följer ett citat ur en beslutsmotivering som får tjäna som illustrerande exempel: 

 

”NN har under match mellan Trelleborgs FF-Landskrona Bois den 28 september 2015 observerats 

agera aggressivt, skrika hotelser mot polispersonal på plats och b. la. hålla upp en flagga framför 

                                                
170 Se 3.4.4 och 4.1 
171 Se reglerna om resning, rättegångsbalken kap 58 § 2 p 4 
172 Prop. 2004/05:77 s. 61 f 
173 Prop. 2004/05:77 s. 17 
174 Det är märkligt att se hur regeringen i propositionen till Lot bagatelliserar ordningsstöranden som 
några år senare kriminaliseras, jmf prop. 2004/05:77 s. 17 och prop. 2008/09:78 s. 25 ff 
175 Prop. 2004/05:77 s. 17. Se även prop. 2008/09:78 s. 46 ff, särskilt s. 50 
176 Se rubrik 4.5 
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polisen i syfte att dölja personer som under tiden maskerat sig och sedan bränt bengaler. Polisen har 

även sedan tidigare kännedom om honom som ordningsstörande genom liknande beteende.”177 

 

Min mening är att beslutet om tillträdesförbud fattats felaktigt mot personen. Anledningen till 

det är att varken brott eller något av det som nämnts under rubrik 3.2.5 nämns i motiveringen. 

Man får förmoda att Polisen föredragit ärendet, eller åtminstone bistått åklagaren med in-

formation. En berättigad fråga är hur Polisen (och åklagaren) säkert kan dra slutsatsen att 

personen försökt skydda andra som tänt bengaler genom att endast hålla upp en flagga?178 

Själva flaggupphållandet torde vara en naturlig aktivitet hos en supporter och därtill mycket 

vanligt förekommande vid fotbollsmatcher. 

4.5.3 Ska tidigare tillträdesförbud vara en del av åklagarens riskbedömning? 

Beslut om tillträdesförbud ska grunda sig på tidigare handlingar, utan att lagstiftaren stipulerat 

en bortre tidsgräns för handlingar som kan tas i beaktande. Många av de beslut som här är 

föremål för granskning avslutas med en summering av brottslighet som ligger längre tillbaka i 

tiden, inte sällan med ett påpekande om att personen tidigare belagts med tillträdesförbud. 

Följande citat utgör den andra delen av beslutsmotiveringen i senast citerade beslut: 

 

”NN har även tidigare dömd för brott mot ordningslagen 28 november 2013 och fick i samband med det 

tillträdesförbud att gälla under perioden 2012-10-16-2013-04-15.”179 

 

Det är givetvis motiverat att en åklagare undersöker tidigare brottslighet, det är själva kärnan i 

riskbedömningen. Med förevarande citat infinner sig dock frågan om åklagaren i vissa fall 

motiverar sitt beslut om tillträdesförbud med händelser som kan ligga för långt tillbaka i tiden. 

Härtill kommer att dessa händelser redan renderat i tillträdesförbud. I 8 av de studerade 35 

fallen nämndes tidigare meddelade tillträdesförbud under beslutsskälen. Åklagaren verkar 

tycka att tidigare meddelade förbud gör att det finns en förhöjd risk, men ska tidigare med-

delade tillträdesförbud ha plats i en motivering om ett nytt beslut? Eftersom förarbetet till Lot 

inte berör frågan kan man i och för sig inte utesluta att tidigare meddelade tillträdesförbud kan 

tas i beaktande. Åklagaren ska trots allt göra en riskbedömning som sträcker sig in i framtiden 

på grundval av tidigare händelser. Om frågan hade behandlats inom ramen för straffrätt hade 

svaret emellertid varit ett rungande nej, eftersom en domstol inte får ta upp en gärning till 

                                                
177 Åklagarkammaren i Helsingborgs beslut AM-137455-15 
178 Observera att medhjälp till brott mot ordningslagen (tända bengaler) inte är straffbart 
179 Åklagarkammaren i Helsingborgs beslut AM-137455-15. Notera att det i skälen till detta beslut inte 
finns andra förseelser än de som nyligen redovisats 
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prövning som redan prövats genom en lagakraftvunnen dom.180 Den här frågeställningen leder 

osökt in uppsatsen på dess tredje del: om tillträdesförbudet vid idrottsarrangemang bryter mot 

vissa mänskliga rättigheter stadfästa i EKMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
180 Rättegångsbalken kap 30 § 9 
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5 Är tillträdesförbudet ett brott mot förbudet mot 

dubbelbestraffning? 

Efter att ha redogjort för lagstiftningen och hur åklagarens praxis förhåller sig till den får 

uppsatsen i sista delen ett MR-perspektiv. Den tredje delen av uppsatsen undersöker frågan 

om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang är ett brott mot förbudet mot dubbelbestraffning. 

Har Victor genom tillträdesförbudet han fått redan dömts för att ha kastat in en snusdosa på 

ishockeyplanen? Det var misstanken om att ha utfört den handlingen som förbudet grundade 

sig på. Victor kan, förutom att fordra att beslutet ska uppfylla lagstiftarens krav, även begära 

att lagstiftningen motsvarar kraven i EKMR. Om tillträdesförbud skulle bryta mot EKMR har 

Victor och andra supportrar som drabbas av tillträdesförbud rätt till skälig gottgörelse.181 

 

Som redan nämnts etableras förbudet mot dubbelbestraffning i EKMR:s protokoll 7, artikel 4. 

Konventionstexten artikel 4 (1) lyder: 

 

”Ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han 

redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.” 

 

Artikeln syftar till att förbjuda straffrättsliga processer som behandlar gärningar för vilka 

redan ett slutgiltigt beslut tagits.182 Frågan som måste besvaras är om artikeln är tillämplig på 

tillträdesförbud. För att besvara den frågan krävs en utredning om handläggningen hos 

åklagare, riskbedömningen, kan anses vara en brottmålsrättegång i EKMR:s mening. 

5.1 Vad menas med brottmålsrättegång? 

Av uppsatsens första del, om lagstiftningen kring tillträdesförbud, framgår att beslut om till-

trädesförbud normalt inte tas inom ramen för en brottmålsrättegång. Emellertid kommer det 

framgå nedan att en sådan klassificering i nationell rätt inte utesluter att Europadomstolen 

kommer till en annan slutsats. Domstolen använder sin praxis rörande andra EKMR-artiklar 

för att tolka begreppet brottmålsrättegång i protokoll 7 artikel 4 EKMR: 

 

                                                
181 EKMR artikel 41 
182 Se beslut i Nilsson mot Sverige den 13 december 2005 s. 10 



47 

“The notion of “penal procedure” in the text of Article 4 of Protocol No. 7 must be interpreted in the 

light of the general principles concerning the corresponding words “criminal charge” and “penalty” in 

Articles 6 and 7 of the Convention respectively.”
183

 

 

Domstolen relaterar begreppet brottmålsrättegång till begreppen brottsanklagelse och straff. 

För att bestämma vad brottsanklagelse är har domstolen etablerat de s.k. Engel-kriterierna i 

domen Engel och andra mot Nederländerna från den 8 juni 1976. Europadomstolen påminner 

om kriterierna i en dom från 2009: 

 

“The first criterion is the legal classification of the offence under national law, the second is the very 

nature of the offence and the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned 

risks incurring.”184 

 

Europadomstolens metod undersöker alltså tre aspekter: (1) den rättsliga klassificeringen i 

nationell rätt, (2) förseelsens natur eller karaktär samt (3) hur omfattande/svår påföljd den 

anklagade riskerar.185 Domstolen understryker att det andra och tredje kriteriet är alternativa, 

inte kumulativa.186 Det hänger samman med att den konventionsslutande staten, om det första 

kriteriet var obligatoriskt, skulle ges allt för stor frihet att bestämma när artikel 4 protokoll 7 

EKMR var tillämpbar.187 Det utesluter emellertid inte, fortsätter domstolen, en kumulativ 

ansats då användningen av endast ett kriterium skulle visa sig otillräckligt för att komma till 

tydlig slutsats om det är fråga om en brottsanklagelse eller inte.188 Om ett kriterium är 

”svagt”, exempelvis straffet är inte så omfattande, så gör inte detta i sig att artikel 4 i protokoll 

7 EKMR inte kan tillämpas.189 

 

Det kan konstateras att utfärdande av tillträdesförbud inte klassificeras som ett straff i svensk 

rätt. Som påpekats under rubrik 3.2 är ändamålet med Lot att förebygga brott och öka trivseln 

                                                
183 Zolotukhin mot Ryssland p. 53. Se vidare Haarvig mot Norge (11187/05), Rosenquist mot Sverige 
(60619/00) m.fl. Artikel 6 EKMR stadgar rätten till en rättvis rättegång och artikel 7 EKMR etablerar 
legalitetsprincipen 
184 Zolotukhin mot Ryssland p. 53 
185 Eftersom domen är på engelska kan det vara svårt att hitta exakta motsvarigheter på svenska. 
Uppsatsen kommer nedan använda både natur och karaktär som motsvarighet till engelskans nature. 
Jmf även Fast s. 17 som använder begreppet gärning istället för förseelse 
186 Zolotukhin mot Ryssland p. 53 
187 Se Zolotukhin mot Ryssland p 52, se även Ezeh och Connors mot Förenade Kungariket p. 100 
188 Zolotukhin mot Ryssland p. 53, se även Öztürk mot Tyskland p. 52, Länsrättens resonemang i RÅ 
2000:65 där den rättsliga klassificeringen endast ges ett ”relativt värde” och Campbell och Fell mot 
Förenade Kungariket p. 68 b 
189 Se Jussila mot Finland p. 38 
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på arenorna.190 Därför återstår det att undersöka om förseelsens karaktär, påföljdens om-

fattning eller om en kumulativ ansats på Engel-kriterierna gör tillträdesförbud till en 

brottsanklagelse i EKMR:s mening. 

 

Idem-kriteriet i dubbelbestraffningsförbudet, det vill säga att de två brottmålsrättegångarna 

avser samma handling torde inte vålla några problem i sammanhanget. Detta eftersom till-

trädesförbudet oftast grundar sig på brottsliga förseelser. Kravet, som domstolen fastslagit i 

domen Zolotukhin mot Ryssland, innebär att det räcker om den nya rättegången grundar sig 

på väsentligen samma fakta som den tidigare.191 

5.1.1 Förseelsens karaktär 

För att bestämma om förseelsens karaktär/natur är brottslig använder sig Europadomstolen av 

vilket syfte och ändamål som lagstiftningen som definierar förseelsen har. I domen Zolo-

tukhin mot Ryssland skriver domstolen att en lag om administrativa förseelser 

 

”served to guarantee the protection of human dignity and public order, values and interests which 

normally fall within the sphere of protection of criminal law. The corresponding provision … was 

directed towards all citizens rather than towards a group possessing a special status. […] the primary 

aims in establishing the offence in question were punishment and deterrence, which are recognized as 

characteristic features of criminal penalties”.192 

 

Om man i första hand har tillskapat en förseelse för att straffa och avskräcka från ett beteende 

är den typiskt sätt straffrättslig.193 Att reglerna riktade sig mot alla, samt att värden som män-

sklig värdighet, allmän ordning med mera normalt sätt skyddas av straffrätt, tycks domstolen 

också tillmäta betydelse. 

                                                
190 Se även Prop. 2004/05:77 s. 24 och Utvärdering av tillämpningen av tillträdesförbudslagen - 
slutrapport s. 16 
191 Zolotukhin mot Ryssland p. 82. Se även Danelius s. 614 och van Bockel s. 188 
192 Zolotukhin mot Ryssland p. 55 
193 Även det skatterättsliga målet Jussila mot Finland visar att domstolen tillmäter lagstiftningens syfte 

betydelse. Skattetillägget, som det var frågan om i fallet, hade ett bestraffande och avskräckande syfte 

vilket gjorde förseelsen som tillägget grundat sig på till brottslig i konventionens mening (Jussila mot 

Finland p. 38). Domstolen gjorde samma bedömning i Öztürk mot Tyskland, som rörde en avgift efter 

en trafikolycka (Öztürk mot Tyskland p. 53)  
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5.1.2 Hur definieras förseelsen vid tillträdesförbud? 

Enligt min mening är Europadomstolens terminologi om förseelse svårapplicerad i fallet med 

tillträdesförbud. Avseende förseelse går det att utkristallisera tre principiella ställnings-

taganden som var och en får betydelse för det andra Engel-kriteriets tillämplighet. 

 

För det första kan man se brottet som tillträdesförbudet grundar sig på som förseelsen. För det 

andra kan man inta ståndpunkten att det inte existerar någon förseelse vid tillträdesförbud. För 

det tredje kan man hävda att det är själva risken att begå brott på en idrottsarena som är för-

seelsen. 

 

Den första ståndpunkten är att tillträdesförbudet i själva verket skulle vara en följd av en 

brottslig gärning i de fall riskbedömningen grundat sig på presumerad eller lagförd brotts-

lighet.194 I så fall skulle det ställa lagstiftarens förebyggande motiv på ända och skulle per se 

lyfta tillträdesförbudet flera steg närmare straffrätten.195 I ett av remissvaren till Lot föreslås 

förresten tillträdesförbud vara en särskild rättsverkan av brott, något som regeringen avisar av 

effektivitetsskäl.196 Förevarande synsätt lyfter fram sambandet mellan de brott som åklagaren 

lägger till grund för sin riskbedömning och beslutet om tillträdesförbud. För även om åklag-

aren gör en bedömning av den framtida risken så grundar sig den bedömningen på handlingar 

som en individ gjort tidigare. Att åklagaren ska ange brottet samt tid och plats för detta i sina 

skäl understryker detta. Det skapar en inte obetydlig koppling mellan brottet och tillträdes-

förbudet, därmed inte sagt att det är ett straff. 

 

Om man tar det andra synsättet till utgångspunkt verkar frågan om tillträdesförbud är ett brott 

mot dubbelbestraffningsförbudet bli den icke-fråga som lagstiftaren aldrig berörde i sin pro-

position.197 Den utgår ifrån att det vid tillträdesförbud inte existerar någon förseelse. Risk-

bedömningen vid tillträdesförbud grundar sig visserligen på händelser i det förgångna, men 

den används endast som ett instrument för att förutsäga den framtida risken. Det är snarast 

                                                
194 De fall som rör beslut som inte grundat sig på brott skulle hur som helst inte träffas av 

dubbelbestraffningsförbudet eftersom tillträdesförbudet i dessa fall blir den enda repressalien 

195 Som nämnts tidigare i detta avsnitt gör Europadomstolen en autonom tolkning av vad som hör till 
straffrätten, se bland annat Zolotukhin- och Maligefallet samt Campbell och Fell mot Förenade 
kungariket 
196 Prop. 2004/05:77 s. 23 
197 Se rubrik 1.2.1 
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detta synsätt som regeringen intagit i propositionen, att tillträdesförbudet är ett sätt att 

förekomma de förseelser som annars skulle ha realiserats.198 

 

En tredje ståndpunkt är att det just är den framtida risken att begå brott som är förseelsen. 

Med detta synsätt blir förseelsen inte en handling, utan det är den latenta risken att begå brott 

under idrottsarrangemang ägnade att störa ordningen och säkerheten. Personen som är före-

mål för förbudet kanske kan ses som en tickande bomb som kan explodera när personen går 

på match, vilket ger det allmänna rätt att ingripa så att personen inte kommer in på matchen. 

Det tredje synsättet på tillträdesförbud och dess förseelse får också sägas betona det före-

byggande syftet av lagen, att Lot har ”ett framträdande preventivt syfte” och ska i första hand 

”förebygga brott, förföljelse och andra allvarliga trakasserier […] och motverka idrottsan-

knuten brottslighet”.199 

5.1.3 De tre sätten att se på förseelsen applicerade på europarätten 

Om vi väljer att se det som att det är brottet som riskbedömningen grundar sig på som är 

förseelsen blir konsekvensen att tillträdesförbudets natur uppfyller kraven på brottmåls-

anklagelse enligt EKMR:s mening. Här tas särskilt fasta på att reglerna riktar sig mot alla 

medborgare samt syftar till att upprätthålla allmän ordning. Genom att betona sambandet 

mellan brottet - eller den brottsanknutna handlingen - i skälen som riskbedömningen grundar 

sig på med tillträdesförbudet går det inte att förneka förbudets avskräckande karaktär. 

 

Då det andra synsättet stipulerar att det inte existerar någon förseelse faller frågan om 

förseelsen har en brottslig karaktär. 

 

Vid det tredje synsättet existerar en förseelse även om den bara utgörs av en risk att begå vissa 

brott på idrottsarrangemang. Med detta synsätt måste vi ta lagstiftarens överväganden och 

syften för goda. Eftersom syftet med Lot är att förebygga våld på idrottsarenor, inte avskräcka 

eller straffa individer som begår brott där kan förseelsen inte sägas ha en brottslig karaktär 

eller natur i konventionens mening. Skäl som att förbudet riktar sig mot alla medborgare200 

och syftar till att garantera allmän ordning kan inte väga upp detta. 

                                                
198 Frågan om vi ska ha den här typen av regleringar lämnas utanför den här uppsatsen. Synsättet 
ställer det deterministiska synsättet på sin spets, ett tema för filmen ”Minority report” av Steven 
Spielberg 
199 Prop. 2004/05:77 s. 24 
200 Öztürk p. 53 st 4 



51 

5.1.4 Konsekvensen av att Engel-kriterier två och tre är alternativa 

Innan uppsatsen går vidare för att undersöka det tredje Engel-kriteriet för att bestämma om ett 

tillträdesförbud är en brottsanklagelse i konventionens mening behöver ett förtydligande 

göras. Som nämnts i inledningen av denna tredje del är Engel-kriterierna två och tre alter-

nativa till det först kriteriet om klassificeringen i nationell rätt. Av betydelse för den fortsatta 

utredningen är att de även är alternativa i förhållande till varandra. Det framkommer i fallet 

Ezeh och Connors mot Förenade Kungariket i p. 86:201 

 

”…it suffices that the offence in question is by its nature to be regarded as “criminal” from the point of 

view of the Convention, or that the offence made the person liable to a sanction which, by its nature and 

degree of severity, belongs in general to the “criminal” sphere”. 

 

Eftersom vi med det första synsättet konstaterat att förseelsen har en brottslig natur är det 

därför överflödigt att undersöka om påföljdens omfattning skulle bekräfta eller motsäga en 

sådan slutsats. På samma sätt gör kriteriernas alternativa natur det nödvändigt att under det 

andra och tredje synsättets premisser undersöka om det tredje Engelkriteriet kan utesluta eller 

inkludera tillträdesförbud som en brottsanklagelse enligt konventionens mening. Innan detta 

görs kommer en genomgång av vad det tredje kriteriet innebär. 

5.1.5 Påföljdens omfattning 

Det tredje Engel-kriteriet tar hänsyn till påföljdens omfattning eller svårighetsgrad. I flera 

rättsfall tillmäter Europadomstolen också påföljdens natur betydelse.202 Eftersom ett beslut 

om tillträdesförbud endast innebär en viss inskränkning av rörelsefriheten är rättsfall där på-

följden inte varit ett frihetsberövande i första hand av intresse.203 Ett sådant fall redovisas 

nedan. 

 

Domen Malige mot Frankrike gällde det franska systemet med poängavdrag vid trafik-

förseelser. Enligt systemet börjar varje körkortsinnehavare med 12 poäng.204 Poängen dras av 

av det franska inrikesministeriet för det fall en person döms för trafikbrott. Beroende på 

uppgifterna i domen dras ett förutbestämt antal poäng av. Om tillräckligt många poäng 

                                                
201 Se även Jussila mot Finland p. 31 

202 Se exempelvis Pierre-Bloch mot Frankrike 21 oktober 1997 p. 57, Malige mot Frankrike p. 35 samt 
fallen Ezeh och Jussila 
203 Vid frihetsberövanden är för övrigt Europadomstolens utgångspunkt att det är frågan om brott. Den 
presumtionen genombryts i undantagsfall om påföljden inte är ”märkbart skadlig” (Zolotukhin mot 
Ryssland p. 56) 
204 Malige mot Frankrike p. 18 
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försvinner kan en person förlora sitt körkort.205 I domen säger domstolen följande angående 

om en viss åtgärd är att betrakta som straff 

 

”… the starting-point in any assessment of the existence of a penalty is whether the measure in question 

is imposed following conviction for a ‘criminal offence’. Other factors that may be taken into account 

as relevant in this connection are the nature and purpose of the measure in question; its characterization 

under national law; the procedures involved in the making and implementation of the measure; and its 

severity.”206 

 

Avseende klassificeringen enligt fransk rätt konstaterar domstolen att poängavdrag, sett som 

en isolerad åtgärd, inte ska ses som straffrättslig utan som en administrativ åtgärd.207 Av-

seende åtgärdens natur skriver domstolen emellertid att “points are deducted in the context of, 

and after the outcome of, a criminal prosecution”.208 Denna straffrättsliga kontext verkar dom-

stolen mena peka mot att poängavdraget kan anses vara ett straff. I detta hänseende poängterar 

domstolen att poängavdraget är en automatisk konsekvens av ett domstolsutslag i en allmän 

rättegång.209 När det gäller påföljdens svårighetsgrad skriver domstolen att eftersom poäng-

avdraget kan leda till indraget körkort är påföljden särskilt kännbar då framförandet av ett 

motorfordon ”is very useful in everyday life and for carrying on an occupation”.210 Även om 

poängavdraget har ett syfte att förebygga trafikolyckor så menar domstolen att systemet även 

har ”a punitive and deterrent character and is accordingly similar to a secondary penalty”.211 

Domstolens slutsats är att poängavdraget ska ses som ett straff. 

5.1.6 Malige-fallet applicerat på tillträdesförbud 

Utgångspunkt två, att det vid tillträdesförbud inte finns någon förseelse, och utgångspunkt tre, 

att förseelsen är risken att begå brott kommer här behandlas tillsammans. Slutsatsen vid båda 

utgångspunkterna är nämligen att det tredje kriteriet om påföljdens svårighetsgrad och natur 

inte kan anses uppfyllt. Anledningen är att den straffrättsliga anknytningen är svag samt att 

straffet är för milt. 

 

                                                
205 Malige mot Frankrike p. 39 
206 Malige mot Frankrike p. 35 st 2 
207 Malige mot Frankrike p. 37 
208 Malige mot Frankrike p. 38 
209 Malige mot Frankrike p. 38 
210 Malige mot Frankrike p. 39 
211 Malige mot Frankrike p. 39 



53 

Den automatik som finns i Malige-fallet mellan domstolsutslaget och poängavdraget kan vi 

inte hitta någon motsvarighet till när det gäller tillträdesförbud. I de fall en riskbedömning 

grundat sig på lagförd brottslighet är inte tillträdesförbudet en tillnärmelsevis lika förutsebar 

konsekvens av domen. Då handläggningen av tillträdesförbud sker hos åklagaren och på in-

itiativ av en idrottsaktör eller Polisen kan inte en person förutse om en utredning om till-

trädesförbud kommer inledas. Därför är den straffrättsliga anknytningen svag. I vissa fall tas 

beslut om tillträdesförbud av domstol i en brottmålsrättegång, då utesluts dock tillträdes-

förbud av andra skäl. 

 

Av vikt för bedömningen om ett straff existerar och därmed en brottsanklagelse enligt 

konventionens mening är straffets svårighetsgrad. Hur fotbollsintresserad en person än kan 

sägas vara får tillträdesförbud anses vara en mild åtgärd. I Malige-fallet tog domstolen fasta 

på att poängavdraget innebar att någon förvägras något så grundläggande som bilkörning. 

Något en person kan behöva göra varje dag och därtill en nödvändighet för sin livsföring i 

vissa fall. Även om vissa fotbollsfanatiker kanske inte skulle hålla med mig, måste möjlig-

heten till bilkörning anses vara viktigare än möjligheten att gå på fotbollsmatch. Mina 

uttalanden i inledningen till trots skulle Europadomstolen antagligen inte anse att fotbolls-

åskådning var så viktigt att aktiviteten skulle stå i paritet med ett förlorat körkort. 

 

När det gäller vissa principer tenderar domstolen hursomhelst till att vara mer blödig än 

annars. Domen Campbell och Fell mot Förenade Kungariket, som handlade om två individer 

som utan muntlig förhandling förlorade en straffeftergift på 450 dagar inom ramen för fäng-

elsets disciplinregler är ett exempel på detta.212 I ett citat som även användes i inledningen 

skriver domstolen: 

 

”justice cannot stop at the prison gate and there is, in appropriate cases, no warrant for depriving 

inmates of the safeguards of Article 6.”213 

 

Det som får domstolens känslor att svalla är att artikel 6 EKMR, som syftar till att garantera 

en rättvis rättegång, är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Därför är det svårt att 

underskatta betydelsen av begreppet brottmålsrättegång i EKMR. Begreppet definierar som 

sagt tillämpningsområdet inte bara för protokoll 7 artikel 4 EKMR, utan även för artikel 6 i 

                                                
212 Campbell och Fell mot Förenade Kungariket p. 14 
213 Campbell och Fell mot Förenade Kungariket p. 69 
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huvudkonventionen. Den relevanta frågan blir i så fall om företeelsen tillträdesförbud är av 

sådan art att den bör leva upp till den standard som stipuleras i EKMR artikel 6? 

 

Domen Campbell och Fell mot Förenade Kungariket rörde en indragen straffeftergift på inte 

mindre än 450 dagar i fängelse, något som inte ens kan jämföras med tillträdesförbud till 

fotbollsmatch. På grund av att ett förbud objektivt sett, även om det innefattar alla elitfot-

bollsmatcher under tre års tid, är en mycket lindrig inskränkning i enskildas liv kan förbudet 

inte väcka till liv de skyddsmekanismer som stipuleras i artikel 6 EKMR. Det blir därför nöd-

vändigt att undersöka om en kumulativ ansats på Engel-kriterierna, vid synsätt två och tre ger 

ett annat svar. 

5.1.7 En kumulativ ansatts på Engel-kriterierna 

Om Engelkriterierna, tillämpade var och en för sig på ett tillträdesförbud, gör att förbudet inte 

kan anses vara en straffrättslig rättegång tillåts en ”kumulativ ansats”, men bara om det inte är 

möjligt att nå en klar slutsats om Engelkriteriernas tillämplighet.214 Innan vi går vidare i be-

dömningen måste vi alltså ta ställning till om vi nått en klar slutsats avseende Engel-

kriterierna två och tre var för sig under antagandet att en förseelse inte existerar eller att den 

utgörs av risken att begå brott.215 

 

I dessa två fall visas tydligt att förseelsens natur vid tillträdesförbud inte uppfyller kraven som 

konventionen ställer på brottmålsanklagelse. Framförallt med tanke på lagens syfte och risk-

bedömningen som åklagaren ska göra. 

 

Avseende utredningen om påföljden måste, även om beslutet om tillträdesförbud tas med 

vissa straffrättsliga förtecken, påföljden anses vara för mild enligt resonemanget ovan. De 

redovisade skälen tillåter inte en kumulativ ansatts på Engel-kriterierna, eftersom slutsatsen 

av undersökningen av dem en och en är allt för klar. Av den anledningen finns inte skäl att 

fortsätta utredningen, avseende dessa två synsätt. Slutsatsen är att tillträdesförbud enligt Lot 

inte strider mot dubbelbestraffningsförbudet i protokoll 7 artikel 4 EKMR om man antar att 

det vid tillträdesförbud inte existerar någon förseelse eller förseelsen utgörs av risken att begå 

brott. 

                                                
214 Zolotukhin p. 53 
215 Det har redan konstaterats att det vid det första synsättet är överflödigt att pröva gentemot det 

tredje Engel-kriteriet, av detta följer att även en kumulativ ansatts är onödig 
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5.2 Slutsats avseende Lot:s förenlighet med dubbel-

bestraffningsförbudet 

Slutsatsen som uppsatsen drar är att Lot:s förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i 

EKMR är avhängigt hur förseelsen vid tillträdesförbud definieras. Om brottet som tillt-

rädesförbudet grundar sig på är förseelsen är uppsatsen slutsats att tillträdesförbudet är ett 

brott mot förbudet mot dubbelbestraffning. Om man däremot anser att det inte finns någon 

förseelse, alternativt förseelsen är risken för att begå brott, är slutsatsen att tillträdesförbud 

inte är ett brott mot dubbelbestraffningsförbudet. 
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt tillträdesförbudet ur tre olika aspekter: lagstiftning, praxis och 

förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet. Alla tre delar har haft relevans för supportrar 

som riskerar att drabbas av ett tillträdesförbud. Victor, en snusdosekastande yngling vid en 

ishockeymatch mellan Skellefteå och Luleå har funnits med för att ge uppsatsen ett särskilt 

perspektiv. I inledningen antyds att Victors tillträdesförbud var opåkallat med tanke på hans 

ringa och enstaka förseelse. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att bedöma om åklagaren 

gjort en korrekt bedömning i Victors fall. Det hänger samman med att själva kärnan av till-

trädesförbudet är en prognos för brottslighet grundad på brottslighet samt handlingar med 

stark anknytning till brott. Att tillträdesförbud är konstruerat på detta sätt gör förbudet pro-

blematiskt: det går inte att på förhand säkert säga om en riskbedömning är korrekt, då hand-

lingarna inte realiserats än. Om förbudet hade utformats på annat sätt, exempelvis som en 

särskild rättsverkan av brott hade inte samma problematik funnits, men då hade lagstiftningen 

å andra sidan förmodligen varit mindre effektiv. 

 

Victor hade, eller var i varje fall misstänkt för att ha, kastat in en snusdosa på spelplanen 

vilket är brottsligt enligt ordningslagen. Därför kan risken att Victor i framtiden kommer begå 

brott ägnade att störa ordningen och säkerheten på ett idrottsarrangemang inte uteslutas. 

 

Före uppsatsens tre delar har en historisk tillbakablick gjorts för att ge en förståelse för be-

hovet av ett tillträdesförbud. Vid denna inledning har läsaren gjorts uppmärksam på att 

idrottsarrangörer visserligen har en så kallad arrangörsrätt att meddela personer ”non grata”, 

men att en sådan avstängning är tandlös då den inte kan sanktioneras med något straff.216  

6.1 Första delen (lagstiftningen) 

I den första delen av uppsatsen har gjorts en genomgång av Lot. Såväl lagtext som förarbeten 

har studerats grundligt. Lagen infördes för att stävja brott och ordningsstörningar vid idrotts-

arrangemang och den ger åklagare, via en ansökan av idrottsarrangör eller anmälan av Polis-

myndigheten, möjlighet att besluta om tillträdesförbud. Det åklagaren har att bedöma är 

risken för att en person ska begå vissa typer av brott på ett idrottsarrangemang. Vid den risk-

bedömningen ska särskild hänsyn tas till om personen tidigare begått viss brottslighet. Det är 

                                                
216 Polisen hade då heller ingen möjlighet att sätta in tvingande åtgärder 
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inte uteslutet att ej lagakraftvunna brott tas med i bedömningen. Även förhållanden knutna till 

den enskilda personen ska beaktas. Lagstiftaren betonar en skyndsam och effektiv handlägg-

ning. Ett beslut kan överklagas till allmän domstol. Om en person bryter mot förbudet kan 

denne straffas med böter eller upp till 6 månaders fängelse. 

6.2 Andra delen (praxis) 

I andra delen har en begränsad del av åklagarens beslut studerats. Som material har även 

åklagarmyndighetens rekommendationer om handläggningen vid tillträdesförbud använts. 

Besluten har jämförts med de krav som lagstiftningen ställer. I de fall besluten på ett entydigt 

sätt pekat på en felaktig handläggning har kritik riktats mot denna handläggning. Kritiken har 

gällt exempelvis förbudets omfattning och underlåtelse att beakta förhållanden som rör den 

enskildes person. I denna del har även ifrågasatts att många tillträdesförbud grundar sig på 

misstanke om brott samt att tidigare beslutade tillträdesförbud anges i skälen till nytt till-

trädesförbud. 

6.3 Tredje delen (förenlighet med EKMR) 

I den tredje och sista delen har lagstiftningen i del ett undersökts ur ett MR-perspektiv. Svar 

har sökts på frågan om tillträdesförbudet innebär ett brott mot Sveriges åtagande enligt proto-

koll 7 artikel 4 EKMR om förbud mot att straffas två gånger för samma gärning. För att kunna 

ta reda på det har det varit nödvändigt att undersöka konventionens mening av ”brotts-

anklagelse”. Europadomstolens fastlagda praxis på området har stipulerat tre kriterier för detta 

ändamål. Det andra kriteriet, om vilken natur eller karaktär en förseelse har, har vållat sär-

skilda problem eftersom det inte är självklart vad som konstituerar förseelsen vid tillträdes-

förbud. I svensk rätt sorterar tillträdesförbudet under förvaltningsrätten och är ett svar på en 

inte ännu inträffad händelse. Europadomstolen är emellertid inte bunden av klassificeringen i 

nationell rätt och uppsatsen har visat att tillträdesförbudet under vissa förutsättningar kan ses 

som straffrättslig. Därför kan man enligt min mening inte utesluta att tillträdesförbudet inne-

bär ett brott mot sagda artikel, även om min gissning är att det inte är det, en anledning som 

förtjänar att framhållas är påföljdens mildhet (själva tillträdesförbudet). 

6.4 Utblick 

Den här uppsatsen har identifierat vissa brister med tillträdesförbudet. Här följer tre förslag 

som ämnar göra att tillträdesförbudet fungerar bättre, ändamålsenligare och rättssäkrare. 
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Det första förslaget gäller vem som kontrollerar institutet tillträdesförbud. Även om exempel-

vis JO utövar tillsyn över åklagarmyndighetens beslut om tillträdesförbud är det Samverkans-

rådet mot Idrottsrelaterad Brottslighet genom sin rapport som årligen gör en översyn över 

arbetet mot idrottsrelaterat våld, däribland tillträdesförbudet. Eftersom Samverkansrådet be-

står av representanter från Polisen, Åklagarmyndigheten, SvFF och Ishockeyförbundet ligger 

det i deras intresse att inte kritisera beslut som tagits, utan snarare lobba för en skärpt lag-

stiftning, snabbare beslutsfattande etcetera. Enligt min mening är det bra om supporterför-

eningarna bjöds in till den här typen av årliga utvärderingar för att bredda perspektiven. Det 

skulle bland annat möjliggöra en kontinuerlig och kritisk granskning av åklagarbesluten. 

 

Det andra förslaget gäller en förändrad rollfördelning vid beslut om tillträdesförbud. Åklagare 

och polis är vana att arbeta tillsammans vid brottsutredning. Vid beslut om tillträdesförbud får 

emellertid polisen genom sin föredragande insats en roll som liknar åklagarens i brottmål. 

Åklagaren får vid beslut om tillträdesförbud en roll som liknar domarens i brottmål. Dessa 

ovana roller för polis och åklagare tror jag kan leda till att beslut om tillträdesförbud i vissa 

fall fattas utan det finns en tillräcklig risk för brottslighet. Jag tror att bedömningarna skulle 

bli rättssäkrare och bättre om allmän domstol i första hand kunde döma tillträdesförbud som 

särskild rättsverkan av brott. I en domstolsprocess skulle det även finnas tid och möjlighet att 

utreda den enskildes person. 

 

Det ”vanliga” tillträdesförbudet har redan idag en interimistisk karaktär eftersom det gäller 

omedelbart. Det kan finnas undantagssituationer när det allmänna, liksom är fallet vid kon-

taktförbud, behöver agera snabbt. I de fallen är min åsikt att rätten, ungefär som vid en häkt-

ningsförhandling, snabbt ska kunna ta ställning till om en person ska förbjudas att gå på 

idrottsarrangemang fram till en domstolsdom med särskild rättsverkan av brott vunnit laga 

kraft. I dessa fall skulle det inte vara nödvändigt med en utredning om personliga förhåll-

anden. Som nämnts i uppsatsen är en förutsättning för förslagen i förevarande stycke att ej 

brottsliga handlingar tas bort som möjlig grund för tillträdesförbud. Ett alternativ till förslaget 

är att åklagaren tillförs resurser så att de har mer tid att lägga på utredningen av ett tillträdes-

förbud, inklusive personliga förhållanden. 

 

Det tredje förslaget gäller tidsomfattningen av ett tillträdesförbud. I stället för att ha förbuden 

avgränsade med ett visst antal dagar är det enligt min mening mer ändamålsenligt att förbuden 
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gäller säsongsvis. Jämför här Victors beslut med ett beslut som gäller Robin.217 Robin fick 

också ett halvårs avstängning i oktober, men eftersom hans avstängning gäller fotbollsmatcher 

togs beslutet i slutet av säsongen då det inte är lika kännbart. Längden kunde exempelvis vara 

en halv, en eller två säsonger med möjlighet till förlängning en säsong i taget. Det skulle få 

beslutsfattaren att fundera på vilka matcher som ligger framför och om det är nödvändigt att 

förbjuda personen att gå på landslags- eller Superettanmatcher som ligger utanför den all-

svenska säsongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
217 Åklagarbeslut AM-137617-15 
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