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Bakgrund 

 

Fråga har uppkommit om hur polisen ska bedöma olika former av studentfi-

rande såsom studentutspring, champagnefrukost, att åka studentflak m.m. i 

förhållande till bestämmelserna om offentlig tillställning i ordningslagen 

(1993:1617), lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) samt förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 (begränsningsförordningen). 

 

Sammanfattning 

 

- Studentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost och picknick i 

olika former kan inte anses ha karaktären av en offentlig tillställning. 

Arrangemangen omfattas därmed inte av covid-19-lagen eller begräns-

ningsförordningen.  

- Till en studentskiva eller avslutningsfest kan ibland allmänheten ha till-

träde. Om allmänheten har tillträde är dessa att anse som offentliga till-

ställningar (d.v.s. danstillställningar) och omfattas därmed av covid-

19-lagen och begränsningsförordningen. Antalet deltagare får då inte 

överstiga åtta. Som deltagare anses alla som befinner sig inne på dans-

tillställningen (inklusive restauranggäster).  

- Studentbaler torde i de flesta fall inte vara att anse som offentliga till-

ställningar då allmänheten inte kan anses ha tillträde till dessa. Inbjud-

ningarna begränsas ofta till särskilt utpekade personer och grupper. 

Covid-19-lagen och begränsningsförordningen är i dessa fall inte til-

lämpliga  

- Transportstyrelsen har förlängt förbudet att åka studentflak till och med 

den 30 juni 2021. Förbudet omfattar bl.a. lastbilsflak, bilar med flak 

och släpvagnar. Om man inte följer bestämmelserna om antalet tillåtna 

passagerare gör man sig skyldig till brott, både som förare och passage-

rare. Om man inte följer bestämmelserna om lämplighetsbesiktning gör 

man sig skyldig till brott som förare och ägare av fordonet. Ordnings-

bot kan utfärdas. 

- Om studentflak ändå skulle användas kan detta vara att anse som of-

fentlig tillställning för det fall att evenemanget är att likna vid ett fest-

tåg eller karnevalståg. Studentflakåkningen omfattas då av covid-19-
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lagen och begränsningsförordningen. Antalet deltagare får därmed inte 

överstiga åtta. Som deltagare anses både de personer som åker stu-

dentflak och publiken. Enstaka studentflak är däremot inte att anse som 

en offentlig tillställning.  

- I de fall ovanstående evenemang är att anse som offentlig tillställningar 

och deltagarantalet överstiger åtta får Polismyndigheten upplösa dessa 

tillställningar enligt 21 § första stycket covid-19-lagen. Också upplö-

sande enligt 2 kap. 23 § ordningslagen p.g.a. oordning, fara för de när-

varande eller att det förekommer något som strider mot lag samt all-

varligt störning av trafiken kan bli aktuellt. 

- Sk. partybussar och partybåtar som inte är serveringsställen, är som 

huvudregel inte att betrakta som offentliga tillställningar. För sådana 

evenemang gäller istället reglerna om privata sammankomster i upp-

låtna lokaler eller utrymmen. Antalet deltagare får då uppgå till max 

åtta.   

- Oavsett om ett evenemang är att anse som en offentlig tillställning eller 

inte kan polisen naturligtvis ingripa mot ordningsstörningar, brott och 

berusning.   

 

Offentlig tillställning 

 

Det kan inledningsvis konstateras att studentfirande i de olika former som 

nämns nedan inte är att anse som en allmän sammankomst enligt 2 kap. 1 § 

ordningslagen. 

 

Av 2 kap. 3 § första stycket ordningslagen framgår vilka arrangemang som 

anses vara offentlig tillställning. Med offentlig tillställning avses  

1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning, 

2. danstillställningar, 

3. tivolinöjen och festtåg, 

4. marknader och mässor, samt 

5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster 

eller cirkusföreställningar.  

 

Begreppet offentlig tillställning omfattar olika former av tillställningar av nö-

jeskaraktär. Begreppet offentlig tillställning får anses innefatta en avsikt hos 

anordnaren att samla en större eller mindre publik eller att samla deltagare i 

själva arrangemanget.
1
 Tilldragelser som rent faktiskt, utan att det finns någon 

sådan avsikt, förorsakar folksamlingar faller utanför begreppet. Inte heller ska 

varje åtgärd eller arrangemang som företas i syfte att samla publik räknas till 

offentliga tillställningar. Det får sålunda anses uppenbart att t.ex. sedvanlig 

skyltning i affärsverksamhet eller förevisning på muséer inte är att hänföra till 

offentlig tillställning.
2
 

 

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för all-

mänheten eller att allmänheten har tillträde till den. En tillställning där tillträ-

                                                 
1
 Se Åberg, Ordningslagen (JUNO, version 4) kommentaren till 2 kap. 3 § och Berg, Ord-

ningslagen (1993:1617) 2 kap. 3 § Karnov not 22.  
2
 Se Åberg, Ordningslagen (JUNO, version 4) kommentaren till 2 kap. 3 §. 
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det är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss förening eller 

annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde 

till, om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet 

uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av detta slag. 

Av avgörande betydelse vid bedömandet om tillställningen är att betrakta som 

offentlig blir i vilken omfattning och på vilket sätt som allmänhetens möjlighet 

att få tillträde till tillställningen har inskränkts. Även andra omständigheter 

måste emellertid beaktas vid bedömandet om en tillställning ska betraktas som 

offentlig eller inte. Bedömningen i det enskilda fallet får sålunda göras med 

beaktande av samtliga relevanta omständigheter.
3
 

 

Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till omfattningen av den krets 

som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande om-

ständigheter är att jämställa med sådan tillställning där allmänheten har till-

träde. Som exempel på ett arrangemang som enligt bestämmelsen bör betrak-

tas som en offentlig tillställning kan nämnas att en skolklass avser att anordna 

en danstillställning och varje elev ges möjlighet att bjuda in fem personer, 

vilka inte behöver ha någon särskild anknytning till den aktuella skolan eller 

till den person som står för inbjudan. Antalet deltagare kan då komma att 

uppgå till 100–200 personer, och förutsättningarna för tillträdet till tillställ-

ningen är därför sådana att den bör anses som en tillställning som allmänheten 

har tillträde till.
4
 

 

Studentutspring, mösspåtagning och picknick 

 

Studentfiranden i olika former, såsom studentutspring, champagnefrukost, 

picknick och andra samlingar, kan inte sägas falla in under någon av de fyra 

första punkterna i 2 kap. 3 § ordningslagen. Fråga är då om dessa olika ar-

rangemang är att anse som offentliga tillställningar enligt femte punkten i 

samma bestämmelse – andra tillställningar som inte är allmänna samman-

komster eller cirkusföreställningar. Den femte punkten torde vara en form av 

”reservstadgande” för sådana fall där ett arrangemang får anses som en offent-

lig tillställning, men som inte direkt har förutsetts i paragrafens övriga punkter. 

Paragrafens fyra första punkter ger dock en inriktning och vägledning för vilka 

former av arrangemang som är att anse som offentliga tillställningar även en-

ligt den femte punkten.   

 

Studentfiranden, och då särskilt studentutspring, samlar en stor eller liten sam-

ling människor bestående av studenterna själva tillsammans med familj, vän-

ner och andra närstående. Allmänheten får således anses ha tillträde; folk-

samlingen är i många fall är relativt stor och personerna i folksamlingen är inte 

en enkelt avgränsad grupp med människor.  

 

Fråga är då om studentutspring har karaktären av en offentlig tillställning. 

Själva utspringet genomförs under en relativt kort tidsperiod och det som av-

ses är att i olika former och varianter springa ut genom skolans dörrar till mot-

                                                 
3
 Se Åberg, Ordningslagen (JUNO, version 4) kommentaren till 2 kap. 3 § och Berg, Ord-

ningslagen (1993:1617) 2 kap. 3 § Karnov not 23 med hänvisning till not 14 och 15. 
4
 Se Åberg, Ordningslagen (JUNO, version 4) kommentaren till 2 kap. 3 §. 
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tagande familj, vänner och närstående. Efter själva utspringet samlas stu-

denterna hos sin familj, sina närstående och vänner för att sedan åka student-

flak, åka hem eller på annat sätt lämna platsen. En jämförelse avseende denna 

samling människor kan göras med de champagnefrukostar eller picknickar 

som också genomförs i samband med studentavslutningar. Också dessa samlar 

en stor mängd människor, inte alltid enbart studenter. Alla exemplen får för-

visso anses vara av nöjeskaraktär. Dock kan inte varje folksamling som upp-

står vara att anse som en offentlig tillställning bara för det faktum att händel-

sen har en nöjeskaraktär eller att det inte finns ett krav på särskild inbjudan. 

Studentutspring, champagnefrukost eller picknick kan inte heller anses ha den 

utpräglade formen av offentlig tillställning eller med självklarhet falla in under 

”reservstadgandet” i femte punkten i 2 kap. 3 § ordningslagen. Således ska inte 

dessa företeelser vara att anse som offentliga tillställningar. 

 

Inte heller mösspåtagning kan anses vara en offentlig tillställning. Dessa ar-

rangemang anordnas inte för allmänheten, utan de som förväntas delta är stu-

denterna. Mösspåtagning har inte karaktären av en offentlig tillställning, likt 

resonemanget ovan, oavsett om de anordnas för allmänheten eller inte. Enbart 

det faktum att det samlas människor på en plats för att på olika sätt roa sig 

innebär inte att det är en offentlig tillställning. 

 

Studentbaler, studentskivor och danstillställningar 

 

I vissa fall kan också olika studentarrangemang, såsom studentskivor eller 

avslutningsfester anordnas på olika dansställen. Huruvida dessa är att anse 

som offentliga tillställningar (dvs. danstillställningar) eller inte får avgöras 

beroende av vilka som är inbjudna. Om endast elever i en klass är inbjudna, 

alternativt elever i en klass och en vän eller respektive till dessa, kan detta inte 

ses som en offentlig tillställning eftersom allmänheten då inte kan anses ha 

tillträde. Det finns då ett särskilt krav på inbjudan och inbjudan vänder sig till 

en klart avgränsad grupp av personer. (Se dock nedan om privata samman-

komster.) 

 

Studentbaler torde i majoriteten av fall ha olika former av begränsningar avse-

ende vilka som får delta. Dessa är därför inte att se som offentliga tillställ-

ningar. För det fall att allmänheten är inbjuden genom att man får ta med sig 

flera vänner eller bekanta, vilka t.ex. inte tagit studenten det aktuella året eller 

ens går på den aktuella skolan, skulle även en studentbal kunna vara att se som 

offentlig tillställning och i den del som är att anse som dantillställning omfat-

tas av covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Detta får dock vara att 

anse som ett undantagsfall.  

 

Om ett dansställe i samband med t.ex. en avslutningsfest däremot t.ex. bjuder 

in alla som tagit studenten i en stad, alla som överhuvudtaget tagit studenten 

det aktuella året alternativt alla över 18 år är detta att se som en offentlig till-

ställning eftersom antalet inbjudna torde bli så stort alternativt riktar sig inte 

till en begränsad grupp. Allmänheten får därmed anses ha tillträde. Denna till-

ställning (dvs. danstillställning) omfattas således av covid-19-lagen och be-

gränsningsförordningen. Antalet deltagare får inte överstiga åtta. Med delta-

gare vid danstillställning avses alla som befinner sig inne på dansstället. (För 
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ytterligare definition och avgränsning av begreppet danstillställning och dess 

deltagare se vidare ”Frågor och svar”).  

 

Studentflak 

 

Transportstyrelsen har tidigare beslutat att förbjuda studentflak mellan 15 maj 

och 31 december 2020. De tillfälliga reglerna har förlängts och gäller nu till 

och med den 30 juni 2021. Förbudet omfattar bilar med flak eller släpvagnar 

eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att trans-

portera fler passagerare än vad fordonet är avsett för. Trafikverkets föreskrifter 

(2007:109) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil och 

Trafikverkets föreskrifter (2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbe-

siktning är således inte tillämpliga.   

 

För det fall att studentflakåkning ändå genomförs kan följande sägas vad gäller 

förhållandet till ordningslagen samt covid-19-lagen och begränsningsförord-

ningen. I de städer eller samhällen där studentflakåkningen är arrangerad och 

samtliga skolor (eller klasser) deltar i denna, den sker på ett givet klockslag, 

studentflaken åker samma färdväg och allmänheten samlas för att titta på ar-

rangemanget är denna att se som en offentlig tillställning. Detta arrangemang 

är då att jämföra med ett festtåg eller karnevalståg som är att anse som en of-

fentlig tillställning och allmänheten har tillträde till denna. Arrangemanget 

omfattas således av covid-19-lagen och begränsningsförordningen och antalet 

deltagare får inte överstiga åtta stycken. Som deltagare anses dels de som åker 

studentflak, dels de som titta på arrangemanget, dvs. publiken. 

 

Eftersom denna företeelse också skulle kunna ses som uppvisning på väg kan 

eventuellt beslut och tillstånd från länsstyrelsen krävas enligt 2 kap. 8 § andra 

stycket ordningslagen. 

 

I de fall då endast ett fåtal eller enstaka studentflak åker runt i staden eller 

samhället är detta däremot inte att se som ett sådant festtåg eller karnevalståg 

som är att anse som en offentlig tillställning. Denna händelse är istället någon 

form av transport av personer, om än en festlig sådan. Inte heller det faktum att 

personer i samhället eller i staden kan stanna upp och titta på denna transport 

gör att den är att anse som en offentlig tillställning. Sådana händelser omfattas 

således inte av covid-19-lagen eller begränsningsförordningen. 

 

Privata sammankomster i upplåten lokal 

 

Av 6 kap. 1 § begränsningsförordningen framgår att den som inom ramen för 

en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal eller 

ett annat utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande pri-

vat sammankomst, endast får använda eller upplåta lokalen eller utrymmet till 

en sammankomst med högst åtta deltagare. 

 

Exempel på sammankomster som omfattas av den nämnda bestämmelsen är 

enligt förarbetena t.ex. fester med anledning av högtider eller födelsedagar och 

studentfester. Huvudsyftet med sammankomsten är således det sociala um-

gänget. Det är den som yrkesmässigt använder eller upplåter lokaler eller 
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andra utrymmen inomhus som har att se till att de inte används eller upplåts 

till en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst som har 

fler än åtta deltagare. Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn över den här ty-

pen av sammankomster. 

 

Observera dock att bestämmelsen enligt 11 § sista stycket covid-19-lagen inte 

är tillämplig i fråga om sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) 

om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (restauranglagen). Med 

andra ord gäller inte bestämmelsen om högst åtta deltagare om t.ex. en stu-

dentskiva hålls inne på ett serveringsställe. Vid sådana tillfällen gäller istället 

den nyss nämnda lagen och kommunen utövar tillsyn.    

 

”Partybussar” 

 

Då det inte längre är möjligt att åka studentflak har skolklasser enligt uppgift, 

som ett alternativ istället hyrt en buss, sk. partybussar.  

 

Det kan konstateras att företeelsen att fira studentutspringet ombord på en buss 

endast undantagsvis kan vara att betrakta som en offentlig tillställning då all-

mänheten i de allra flesta fallen inte torde ha tillträde till festen ombord på 

bussen. För sådana här evenemang gäller istället bestämmelserna i begräns-

ningsförordningen om privata sammankomster som redogjorts för ovan, dvs. 

högst åtta deltagare är tillåtet.  

 

Samma resonemang kan tillämpas om skolklassen istället väljer att hyra en 

båt. Observera dock att detta endast gäller båtar som inte har servering eller 

restaurang. För de båtarna gäller som nämnts ovan istället restauranglagens 

bestämmelser.  

 

Polisens möjlighet att ingripa 

 

I de fall då en händelse inte är att anse som en offentlig tillställning – stu-

dentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost, picknickar o.dyl. – kan poli-

sen ingripa med stöd av bestämmelserna i lagen (1976:511) om omhänderta-

gande av berusade personer m.m. och polislagen (1984:387) eller ingripa mot 

och utreda brott. Polisen kan däremot inte upplösa folksamlingarna med stöd 

av ordningslagen eller covid-19-lagen och begränsningsförordningen eftersom 

de inte är att anse som offentliga tillställningar. 

 

I de fall då ett evenemang är att anse som offentlig tillställning – såsom vissa 

studentskivor och avslutningsfester samt studentflakåkning likt festtåg eller 

karnevalståg – omfattas dessa av ordningslagen samt covid-19-lagen och be-

gränsningsförordningen. Vid dessa tillställningar får antalet deltagare inte 

överskrida åtta. För det fall att antalet deltagare överskrider åtta får Polismyn-

digheten enligt 21 § första stycket covid-19-lagen upplösa den offentliga till-

ställningen. Polismyndigheten får vidare enligt 2 kap. 23 § ordningslagen upp-

lösa den offentliga tillställningen om det förekommer oordning, fara för de 

närvarande eller något som strider mot lag liksom om allvarlig fara för trafiken 

uppkommer. Naturligtvis får också ingripanden ske enligt polislagen och lagen 
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om omhändertaganden av berusade personer m.m. samt för att i övrigt ingripa 

mot och utreda brott.  

 

Vad gäller studentflak kan följande konstateras. Att ha ett för stort antal passa-

gerare i eller på fordonet är ett brott enligt 14 kap. 3 § första punkten c jämfört 

med 14 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276). Både förare och passagerare 

kan tilldelas ordningsbot (500 kronor). Att använda fordonet i strid med be-

stämmelserna om lämplighetsbesiktning innebär ett brott enligt 8 kap. 9 § 

andra stycket fordonsförordningen (2009:211). Förare kan tilldelas ordnings-

bot (1 200 kronor). Även ägare kan tilldelas ordningsbot enligt 8 kap. 9 § 

första stycket fordonsförordningen. 

 

Att åka, framföra eller anordna studentflak kan således utgöra brott enligt tra-

fiklagstiftningen. 

 

 

 

Maria Emanuelsson 

Jurist 

 

Uppdaterat 2021-05-03 av Sofie Klahr, jurist 


