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Förkortningar 

AIK    Allmänna Idrottsklubben 

Bet    Betänkande 

BrB    Brottsbalk (1962:700) 

BRÅ    Brottsförebyggande rådet 
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TF    Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TR    Tingsrätt 

YGL    Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, både i 

media och i lagstiftningskorridorerna. De senaste åren har flera lagändringar för att ge 

polisen större möjligheter att stoppa eller minska den idrottsrelaterade brottsligheten 

diskuterats och genomdrivits. Det senaste i raden av lagförslag på området är ett förslag 

om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, som lades fram i promemorian Ds 

2014:44 ”Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang” som skickats ut på remiss och just 

nu befinner sig under beredning i Regeringskansliet.
1
 Det är oklart när propositionen 

kan förväntas bli färdigställd.
2
   

Lagförslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang innebär i korthet ett 

straffsanktionerat förbud mot att på en idrottsanläggning helt eller delvis täcka sitt 

ansikte på ett sätt som försvårar identifikation, om personen ensam eller tillsammans 

med annan genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en 

omedelbar fara för denna. Undantag från förbudet görs för den som täcker sitt ansikte av 

religiösa skäl. 

Syftet med förbudet är att stärka den positiva supporterkulturen, motverka den 

idrottsrelaterade brottsligheten och ordningsstörningarna i samband med 

idrottsarrangemangen, och ytterst att skydda liv, hälsa och egendom vid 

idrottsarrangemang.
3
 

Lagförslaget har föregåtts av flera statliga utredningar som syftat till att lämna förslag 

på hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Förslaget om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang har tillstyrkts av merparten av 

remissinstanserna men också avstyrkts av ett fåtal. 

                                                 

1
 Slutrapport från uppdraget med nationell samordning för att främja en positiv supporterkultur och 

motverka idrottsrelaterad brottslighet 2015, s 6. 
2
 Muntlig intervju med Sara Markstedt, Justitiedepartementet, Enheten för allmän ordning och säkerhet. 

3
 Ds 2014:44 s 47 och 58. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det förslag på att kriminalisera att maskera sig vid 

idrottsarrangemang är förenligt med RF:s skydd för yttrandefriheten, och att utreda om 

den föreslagna kriminaliseringen uppfyller legalitetsprincipens krav på förutsebarhet 

och tydlighet. 

För att uppnå syftet utreds om den kriminalisering som föreslagits innebär en sådan 

begränsning av yttrandefriheten som avses i RF 2:20, vilken stadgar att yttrandefriheten 

får begränsas genom lag i den utsträckning som RF 2:21-24 medger. Vidare utreds om 

en eventuell begränsning av yttrandefriheten i så fall är godtagbar enligt RF 2:21, av 

vilken framgår att en begränsning av yttrandefriheten endast får göras för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, aldrig får gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig 

så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Inom ramen för denna 

utredning analyseras om den föreslagna kriminaliseringen kan förväntas uppfylla sitt 

angivna ändamål, vilket bland annat är att motverka den idrottsrelaterade brottsligheten 

och ordningsstörningarna i samband med idrottsarrangemangen, och ytterst att skydda 

liv, hälsa och egendom vid idrottsarrangemang.  

Vidare utreds om den föreslagna kriminaliseringen av maskering vid 

idrottsarrangemang och dess tillämpning kan förväntas bli tillräckligt förutsebar för den 

enskilde i den utsträckning som krävs. 

1.3 Avgränsning 

Undersökningen av om föreslaget på att kriminalisera att maskera sig vid 

idrottsarrangemang är förenligt med RF:s skydd för yttrandefriheten är avgränsad till att 

avse frågor som rör RF 2:1, RF 2:20 och RF 2:21. Frågor som rör RF 2:23 ligger 

således utanför ramen för uppsatsen. 

Frågan om förslaget att kriminalisera att maskera sig vid idrottsarrangemang uppfyller 

legalitetsprincipens krav på förutsebarhet och tydlighet är avgränsad till att avse 

förutsebarheten ur den enskildes perspektiv. 
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1.4 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen används i första hand en rättsdogmatisk metod. Då 

antalet källor i den rättsvetenskapliga litteraturen på området idrottsrelaterad brottslighet 

är litet används framförallt propositioner, statliga utredningar och annat offentligt tryck. 

För att ge en bild av hur den befintliga regleringen gällande maskeringsförbud i vissa 

fall fungerar hänvisas till domar i viss utsträckning. I avsaknad av domar från HD 

hänvisas till underrätternas domar, trots att dessa har liten prejudicerande verkan. När 

det gäller regleringen av grundlagens fri- och rättigheter och begränsning av dessa 

används rättsvetenskaplig litteratur och förarbeten. Utöver den rättsdogmatiska metoden 

refereras också till viss statistik för att illustrera hur den befintliga regleringen om 

maskeringsförbud tillämpas, och hur det nya förslaget kan komma att tillämpas, i 

praktiken. Dessutom används några av de remissvar som inkommit i samband med 

lagstiftningsförfarandet som grund för argumentation. En rapport från BRÅ används för 

att förklara den idrottsrelaterade brottsligheten som fenomen. Vidare hänvisas till 

uttalanden i media för att illustrera journalisters, politikers, idrottsföreningars och 

polisens syn på problemet och vad som kan ha drivit lagstiftningen på området framåt. 

Dessutom hänvisas till en tidningsartikel för att ge ett verkligt exempel på en 

idrottsrelaterad ordningsstörning. Jag har vidare gjort en kort telefonintervju med Sara 

Markstedt på Justitiedepartementet för att ta reda på när en eventuell proposition om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang förväntas komma. En skriftlig intervju med 

polisinspektör Joakim Larsson, Supporterpolisen i Stockholm, har också gjorts för att ge 

en bild av polisens syn på tillämpningen och effekten av maskeringsförbudslagen. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 redogörs för den historiska utvecklingen av den idrottsrelaterade 

brottsligheten liksom utvecklingen av lagstiftningen på området idrottsrelaterad 

brottslighet. Kapitel 3 behandlar framväxten och utformningen av 

maskeringsförbudslagen och hur denna tillämpas. Detta har relevans för min studie då 

maskeringsförbudslagen i viss utsträckning kan tillämpas i samband med 

idrottsarrangemang och dessutom i hög grad liknar förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang till sin utformning. I kapitel 4 beskrivs i korthet utredningen och 

den bakomliggande diskussionen inför lagförslaget om maskeringsförbud vid 
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idrottsarrangemang och hur lagförslaget är utformat.  I kapitel 5 analyseras förslaget om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang mer ingående. Den föreslagna 

kriminaliseringens förenlighet med RF:s rättighetskapitel, med fokus på 

yttrandefriheten, utreds och analyseras. Inom ramen för detta utreds om det föreslagna 

förbudet kan antas uppnå sitt angivna syfte, vilket som nämnts i kapitel 1.1 är att stärka 

den positiva supporterkulturen, motverka den idrottsrelaterade brottsligheten, motverka 

ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemangen och ytterst att skydda liv, 

hälsa och egendom vid idrottsarrangemang. Förväntade konsekvenser och effekter på 

den idrottsrelaterade brottsligheten vid ett införande av maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang analyseras. Vidare utreds om den föreslagna kriminaliseringen 

uppfyller legalitetsprincipens krav på förutseberhet. Kapitel 6 innehåller en 

sammanfattning av uppsatsen samt en avslutande diskussion om huruvida det föreslagna 

maskeringsförbudet vid idrottsarrangemang bör införas. 
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2 Idrottsrelaterad brottslighet - historisk och rättslig bakgrund 

2.1 Idrottsrelaterad brottslighet som företeelse 

Idrottsrelaterad brottslighet är ett brett begrepp som innefattar olika sorters brott och 

som inte är helt lätt att definiera. Begreppet innefattar till exempel slagsmål inne på 

idrottsarenor, ordningsstörningar utanför idrottsarenor, uppgörelser mellan så kallade 

”firmor” (begreppet beskrivs närmare nedan), skadegörelse på transportmedel, 

närliggande restauranger och butiker, användning av otillåten pyroteknik, hot och 

trakasserier mot spelare, ledare, domare och andra funktionärer och så vidare. 

Idrottsrelaterad brottslighet sker också vid andra tidpunkter och på andra platser än i 

anslutning till själva idrottsarrangemangen.
4
 Det är därför inte alltid helt lätt att dra 

gränsen för vad som är idrottsrelaterad brottslighet i det enskilda fallet. 

Idrottsrelaterad brottslighet är ingen ny företeelse. Ett av de första kända svenska 

huliganslagsmålen av ”modern” karaktär inträffade redan år 1921 i Göteborg vid en 

match mellan Västra Frölunda och GAIS och sedan dess har våld och 

ordningsstörningar i varierande omfattning kantat idrotten, och då framförallt fotbollen.
5
 

Även om våld och ordningsstörningar uppstått då och då sedan 1920-talet kan sägas att 

de första riktigt omfattande ordningsstörningarna i samband med fotbollsmatcher 

inträffade på 1970-talet. Under 1970- och 1980-talen hade nämligen supportrar till olika 

lag runtom i Sverige organiserat sig i supporterföreningar. I och med 

supporterföreningarnas framväxt började också ordningsstörningarna i samband med 

fotbollsmatcher bli både vanligare och mer omfattande. Ordningsstörningarna kunde ske 

mellan både de olika lagens supportar eller mellan supportrar och ordningsmakten. 

Många av de tidiga supporterföreningarna blev med tiden idrottsklubbarnas officiella 

supporterföreningar vilka har kommit att bli mycket viktiga för idrottsklubbarna, bland 

annat eftersom de bidragit till den tydliga publikökningen som skett på senare år och 

eftersom dess medlemmar ofta är de som köper årskort, matchtröjor och på andra sätt 

                                                 

4
 SOU 2012:23 s 215. 

5
 SOU 2012:23 s 60. 
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bidrar till idrottsklubbarnas kassor.
6
 Vid sidan av de officiella supporterföreningarna 

började i början av 1990-talet så kallade ”firmor” att växa fram och år 1991 ägde det 

första riktiga organiserade huliganslagsmålet rum mellan firmor till AIK och 

Djurgården.
7
 En firma kan beskrivas som en sammanslutning av så kallade 

risksupportrar som tillsammans aktivt söker konfrontation med andra likasinnade 

grupper från andra lag. Förekomsten av firmor och organiserade huliganslagsmål har 

varit en ökande företeelse sedan de började växa fram på 1990-talet.
8
 

Förutom klassiska ordningsstörningar som våld och upplopp, som faktiskt minskat på 

idrottsarenorna de senaste åren, förekommer också ibland användning av otillåten 

pyroteknik på läktarsektionerna, vilket kan leda till kan leda till bränder, brännskador 

och andningssvårigheter.
9
 Användningen av otillåten pyroteknik på läktarna har ökat de 

senaste åren, även om ordningsläget på idrottsarrangemangen totalt sett förbättrats.
10

 

Även om den idrottsrelaterade brottsligheten som nämnts inte är något helt nytt problem 

började i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet brott och ordningsstörningar i 

samband med idrottsevenemang uppmärksammas i allt större utsträckning
11

, vilket 

skulle kunna bero på den ovan beskrivna utvecklingen av brottsligheten.  Problemet har 

de senaste åren succesivt hamnat än mer i fokus. Från att tidigare ha ansetts vara 

framförallt ett idrottsproblem behandlas den idrottsrelaterade brottsligheten idag allt 

mer som ett samhällsproblem och brottsligheten har kommit att bli en fråga som i hög 

grad engagerar medborgarna; framförallt de som är idrottsintresserade, men även de 

som inte är det men som reagerar mot de samhällsresurser som sätts in på detta 

område.
12

 

                                                 

6
 BRÅ 2008:20 s 17. 

7
 SOU 2012:23 s 289. 

8
 BRÅ 2008:20 s 19. 

9
 SOU 2012:23 s 16 och 80. 

10
 Ds 2014:44 s 12 och SOU 2012:23 s 16. 

11
 Ds 2002:25 s 25. 

12
 SOU 2012:23 s 53 f. 
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2.2 Framväxten av lagstiftningen kring den idrottsrelaterade brottsligheten 

Sedan början av 2000-talet har en rad olika utredningar och lagförslag med syfte att 

minska brottslighet och ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang lagts 

fram.
13

 Flertalet nya och idrottsspecifika lagar har stiftats på 2000-talet i syfte att 

minska brottsligheten och ordningsstörningarna i samband med idrottsarrangemang. 

Bland den nya idrottsrelaterade strafflagstiftningen finns lag (2005:321) om 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, som i korthet möjliggör att belägga ett 

straffsanktionerat tillträdesförbud för en person om det finns risk att denne kommer att 

begå brott i samband med idrottsarrangemang. Vidare har OL  

kap 5 tillkommit, vilket bland annat gör det förbjudet att inneha pyrotekniska pjäser på 

en idrottsanläggning utan tillstånd och som även förbjuder åskådare att obehörigen 

beträda spelplanen samt att kasta in föremål på spelplanen. Utöver den 

straffsanktionerade lagstiftningen har lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid 

idrottsarrangemang nyligen trätt ikraft vilken i korthet ger Polismyndigheten och 

idrottsorganisationer rätt att i ett register behandla personuppgifter över personer som 

meddelats tillträdesförbud om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka 

överträdelse av ett tillträdesförbud. 

Ett ytterligare lagförslag med koppling till idrottsrelaterad brottslighet som har 

diskuterats på senare tid är maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. I betänkandet 

”Mindre våld för pengarna” (SOU 2012:23) – där flertalet olika förslag till hur 

brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas lämnades – föreslogs att 

ett förbud mot att ha ansiktet täckt inne på en idrottsarena eller i dess närhet skulle 

införas och att detta borde ske genom en ändring i maskeringsförbudslagen.
14

 Efter 

förslaget i SOU 2012:23 tillsattes en utredning med uppdrag att överväga behovet av 

och lämpligheten i att införa ett förbud att maskera sig vid idrottsarrangemang och, 

                                                 

13
 Se bland annat DS 2002:25, DS 2004:40, DS 2008:20, Prop 2004/05:77, Prop 2008/09:78,  

Prop 2013/14:68, Prop 2013/14:254, SOU 2012:23, SOU 2013:19 samt BRÅ 2008:20. 
14

 SOU 2012:23 s 28. 



12 

 

oavsett vilken bedömning övervägandena leder fram till, lämna förslag till 

författningsändringar.
15

  

Lagförslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang presenterades i 

promemorian ”Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang” (Ds 2014:44) vilken alltså är 

huvudfokus för den här uppsatsen. För närvarande pågår arbetet med en proposition 

men det är ännu oklart när propositionen kan förväntas bli färdigställd.
16

 

I kapitel 4 förklaras och analyseras förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang och de bakomliggande övervägandena i promemorian Ds 2014:44 

mer ingående. För att ge en förståelse för de politiska överväganden som tidigare gjorts 

i samband med frågan om maskeringsförbud görs först en genomgång i kapitel 3.2 av 

frågans behandling i samband med införandet av maskeringsförbudslagen. Dessutom 

beskrivs maskeringsförbudslagen och dess tillämpning i kapitel 3.3, för att ge en bild av 

hur maskeringsförbudet hittills har hanterats av rättsväsendet. I kapitel 3.4 redogörs 

kortfattat för maskeringsförbudslagens tillämplighet i samband med idrottsarrangemang.  

                                                 

15
 Ds 2014:44 s 9.  

16
 Muntlig intervju med Sara Markstedt, Justitiedepartementet, Enheten för allmän ordning och säkerhet. 
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3 Maskeringsförbudslagen 

3.1 Inledning 

I kapitel 3.2 redogörs för tillkomsten av maskeringsförbudslagen och de politiska 

överväganden tidigare gjorts gällande maskeringsförbud. Detta har relevans för min 

studie då det föreslagna maskeringsförbudet vid idrottsarrangemang i hög grad liknar 

det redan existerande maskeringsförbudet och många av de övervägningar som gjorts i 

samband tidigare lagstiftningsarbete bör göras även när det gäller maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang. Kapitel 3.3 behandlar maskeringsförbudslagens utformning och hur 

domstolarna och i viss mån polisen har tillämpat lagen i praktiken. Denna genomgång är 

intressant även för förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang på så sätt att 

den föreslagna kriminaliseringen enligt mig kan förväntas tillämpas på ett likartat sätt 

som den existerande lagen då lagförslaget är snarlikt utformat och kommer att tillämpas 

i liknande situationer, det vill säga vid ordningsstörningar i en folksamling.  I kapitel 3.4 

behandlas maskeringsförbudslagens tillämplighet i samband med idrottsarrangemang. 

3.2 Bakgrunden till maskeringsförbudslagens införande 

Den första, och hittills enda, lagen som i Sverige förbjuder maskering är den nämnda 

maskeringsförbudslagen. Lagen infördes i efterdyningarna från kravallerna i samband 

med Europeiska rådets möte i Göteborg den 14–16 juni 2001.
17

 Arbetet med den nya 

lagen startades i princip bara några dagar efter det avslutade mötet då regeringen 

beslutade att tillkalla en parlamentarisk kommitté (Göteborgskommittén) som fick i 

uppdrag att göra en översyn av polisens arbete för att säkra ordningen, värna 

demonstrationsfriheten och stärka den enskildes rättstrygghet i samband med stora 

evenemang.
18

 

Göteborgskommittén överlämnade i januari 2003 sitt betänkande Göteborg 2001 (SOU 

2002:122). Kommittén föreslog att det skulle införas ett generellt maskeringsförbud i 

form av en ny straffbestämmelse i brottsbalken, olaga maskering. Lagen skulle syfta till 

                                                 

17
 Prop 2005/06:11 s 8. 

18
 Kommittédirektiv 2001:60. 
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att undvika ordningsstörningar och våldsyttringar i samband med demonstrationer och 

andra liknande sammankomster.
19

 

Göteborgskommitténs förslag på ett generellt maskeringsförbud innebar i korthet ett 

förbud mot att i eller i anslutning till en folksamling på allmän plats helt eller delvis 

täcka sitt ansikte på ett sätt som medför att identifikation försvåras. Förbudet skulle 

gälla oavsett om några brott eller ordningsstörningar skett i samband med maskeringen 

eller inte. Endast ett fåtal undantag från straffbarhet föreslogs. De föreslagna 

undantagen gällde deltagare som maskerat sig för att skydda sig från väderleken, av 

religiösa skäl, vid deltagande i parad, karneval eller liknande eller deltagare som fått 

tillstånd att bära maskering.
20

 

Göteborgskommitténs lagförslag tillstyrktes av de flesta remissinstanserna men mötte 

också hård kritik från flera olika remissinstanser. Justitieombudsmannen (JO) ansåg 

bland annat att lagförslaget inte var förenligt med dåvarande RF 2:12, nuvarande RF 

2:21, med motiveringen att ett förbud inte kan antas främja det i regeringsformen 

angivna intresset för ordning och säkerhet på det sätt som krävs för att förbudet skall 

vara förenligt med grundlagsskyddet för demonstrationsfriheten. Vidare ansåg Juridiska 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet och Svenska avdelningen av internationella 

Juristkommissionen att det var tveksamt om ett maskeringsförbud överhuvudtaget 

skulle gå att förena med grundlagens krav på att en rättighetsbegränsning inte får gå 

längre än nödvändigt. Remissinstanserna hänvisade i denna del till risken för att ett 

maskeringsförbud skulle kunna leda till konfrontationer snarare än att motverka dem, 

den låga sannolikheten för att ett förbud rent faktiskt skulle leda till att brott inte begås 

och det faktum att man vid en granskning av förhållandet i andra länder inte kunnat se 

några tydliga vinster med ett maskeringsförbud när det gäller att upprätthålla ordningen 

vid större evenemang.
21

 

                                                 

19
 SOU 2002:122 s 749 ff. 

20
 SOU 2002:122 s 749 ff. 

21
 Prop. 2005/06:11 s 27. 
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Remissinstansernas kritik ledde till ett nytt, förändrat, lagförslag som remitterades till 

lagrådet.
22

 Detta förslag skiljde sig från det av Göteborgskommitténs framlagda 

förslaget på flera punkter. Bland annat skiljde sig förslaget i lagrådsremissen från 

Göteborgskommitténs på så sätt att det generella förbudet mot att täcka ansiktet på ett 

sätt som försvårar identifikation inskränktes till att enbart gälla på allmän plats i 

samband med allmän sammankomst som utgör demonstration eller som annars hålls för 

överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet. 

Dessutom föreslogs ett undantag från det generella förbudet, som skulle gälla om det 

med hänsyn till den allmänna sammankomstens art eller omständigheterna i övrigt 

kunde anses befogat att helt eller delvis täcka ansiktet. Utöver det generella 

maskeringsförbudet i ovan angivna situationer skulle ett förbud att täcka ansiktet också 

gälla den som på allmän plats deltar i en folksamling som inte utgör allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning enligt OL, om folksamlingen genom sitt 

uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.
23

 

Även det lagrådsremitterade lagförslaget mötte hård kritik. Mycket kort sammanfattat 

kan sägas att Lagrådet ansåg att syftena med det föreslagna maskeringsförbudet i 

samband med demonstrationer och liknande möten inte kunde antas bli tillgodosedda i 

sådan utsträckning att förbudet var motiverat. Begränsningen av mötes- och 

demonstrationsfriheterna gick enligt Lagrådet därmed längre än vad RF medger.
24

 

Lagrådet avstyrkte även den delen av lagförslaget som under vissa omständigheter 

skulle förbjuda deltagare i folksamlingar som inte utgör allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning enligt OL att maskera sig. Förslaget i denna del avstyrktes av 

Lagrådet bland annat med hänsyn till förutsebarhetsproblem samt att det enligt Lagrådet 

förelåg stor sannolikhet att ett förbud skulle bli verkningslöst.
25

 

I september 2005 överlämnades slutligen regeringens proposition 2005/2006:11 

”Maskeringsförbud” till riksdagen. Förslaget som lades fram i propositionen skiljde sig 

                                                 

22
 Lagrådsremiss 17 juni 2004. 

23
 Lagrådsremiss 17 juni 2004 s 5.   

24
 Lagrådets yttrande 29 september 2004 s 8.  

25
 Lagrådets yttrande 29 september 2004 s 8 ff.  
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gentemot lagrådsremissens genom att det förstnämnda inte var ett generellt förbud. Det 

nya förslaget på maskeringsförbud begränsades nämligen till att vid allmänna 

sammankomster avse endast sammankomster där det uppkommer en störning av den 

allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Dessutom avsåg 

förbudet i propositionen inte heller personer som uppehåller sig i anslutning till en 

allmän sammankomst utan endast personer som deltar i den. Detsamma skulle gälla den 

som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning enligt OL, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. De enda undantagen från 

ovanstående förbud skulle enligt propositionen gälla personer som täckte sitt ansikte av 

religiösa skäl eller som fått tillstånd att täcka sitt ansikte enligt OL.
26

 

Regeringen ansåg att det inte var behövligt att inhämta Lagrådets yttrande angående 

propositionens förbudsförslag med hänsyn till att detta, enligt regeringen, reviderats i 

enlighet med den diskussion som Lagrådet förde i sitt yttrande över lagrådsremissens 

förslag.
27

  

Den 27 oktober 2005 beslutade däremot KU att inhämta yttrande från Lagrådet över 

lagförslagen i proposition 2005/06:11 och frågan för Lagrådet att ta ställning till var om 

ändringarna i propositionen i förhållande till lagrådsremissens förslag var sådana att 

maskeringsförbudet nu kunde godtas.
28

 Lagrådet yttrade att förslaget avseende 

maskeringsförbud vid allmänna sammankomster begränsats till att avse fall där det 

uppkommit störning av, eller omedelbar fara för störning av, den allmänna ordningen 

och att denna begränsning gjorde förslaget förenligt med dåvarande RF 2:14. Vidare 

ansåg Lagrådets att ett på detta sätt begränsat maskeringsförbud ryms inom de ramar för 

begränsning av mötesfriheten och demonstrationsfriheten som angavs i dåvarande RF 

2:12 under förutsättning att syftena med det föreslagna maskeringsförbudet kan antas bli 

tillgodosedda i sådan utsträckning att förbudet är motiverat.  

                                                 

26
 Prop. 2005/06:11 s 5. 

27
 Prop. 2005/06:11 s 8. 

28
 Lagrådets yttrande 2005-11-05 s 1 f. 
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När det gällde om förbudets syfte kunde antas bli tillgodosedda i sådan utsträckning att 

förbudet är motiverat ansåg Lagrådet denna gång, till skillnad från i Lagrådets yttrande 

avseende den tidigare lagrådsremissen, att ”även om viss tveksamhet kan råda om 

effekten av maskeringsförbudet när det uppkommer eller befaras uppkomma 

ordningsstörningar vid allmänna sammankomster eller andra folksamlingar, att förslaget 

bör kunna godtas som ett lämpligt komplement till bestämmelsen i 13 c § polislagen”. 

Denna ståndpunkt motiverade Lagrådet bland annat med att det generella 

maskeringsförbud som införts i Danmark enligt uppgifter resulterat i att 

ordningsstörningar till viss del kunnat förebyggas. Även det oförändrade förslaget 

avseende maskeringsförbud för den som deltar vid folksamling som inte utgör allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning enligt OL, godtogs denna gång av Lagrådet, 

med samma motivering som ovan.
29

 

Den 1 december 2005 antogs slutligen maskeringsförbudslagen. I sammanhanget kan 

vara intressant att nämna att detta var långt ifrån första gången som riksdagen behandlat 

frågan om maskeringsförbud. Vid flertalet tillfällen under 1990-talet och början av 

2000-talet hade riksdagen med anledning av olika motioner kommit fram till att RF lade 

hinder i vägen för en sådan begränsning av demonstrationsfriheten som 

motionsförslagen inneburit. Motiveringarna till att avslå motionerna var ganska 

kortfattade och gick ut på att mötes- och demonstrationsfriheterna enligt dåvarande RF 

2:14 st 1 endast får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten 

eller demonstrationen eller till trafiken och att dessa friheter i övrigt får begränsas 

endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
30

  

Den ovanstående motiveringen, att mötes- och demonstrationsfriheterna i RF lade 

hinder i vägen eftersom dessa endast får begränsas bland annat med hänsyn till ordning 

och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen, tyder enligt min mening på att 

justitieutskottet ansåg att de föreslagna maskeringsförbuden inte i första hand syftade 

till att stärka ordningen och säkerheten vid demonstrationer. Det ska dock också nämnas 

                                                 

29
 Lagrådets yttrande 2005-11-05 s 2 f. 

30
 Se t ex bet. 1993/94:JuU01, 1995/96:JuU14, 1996/97:KU14, 1997/98:KU32, 1999/2000:KU11 och 

2000/01:JuU11. 
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att de ovan nämnda motionerna i princip föreslog att polisen vid tillståndsgivningen av 

demonstrationer skulle ges rätt att villkora tillståndet med ett generellt 

maskeringsförbud vilket alltså skiljer sig från den utformning som 

maskeringsförbudslagen till sist fick.  

3.3 Maskeringsförbudslagen 

Syftet med maskeringsförbudslagen är att undvika ordningsstörningar och våldsyttringar 

i samband med demonstrationer och andra liknande sammankomster.
31

 Lagen består av 

endast tre paragrafer. Lagens första paragraf innebär ett förbud för den som på allmän 

plats deltar i en allmän sammankomst enligt OL, som utgör demonstration eller som 

annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild 

angelägenhet, att i vissa situationer helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som 

försvårar identifikation. De situationer som omfattas av maskeringsförbudet är när det 

vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en 

omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i 

en folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 

OL, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör 

en omedelbar fara för denna. Undantag från maskeringsförbudet i ovanstående 

situationer görs för den som täcker ansiktet av religiösa skäl.  

Straffet för den som uppsåtligen bryter mot maskeringsförbudet är enligt lagens andra 

paragraf böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock inte dömas till 

ansvar.  

Kortfattat kan sägas att maskeringsförbud gäller på allmän plats för deltagare i allmän 

sammankomst som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, 

opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, om det om det vid 

sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar 

fara för en sådan störning. På allmän plats gäller också maskeringsförbud för den som 

deltar i en folksamling om folksamlingen stör den allmänna ordningen eller utgör en 

                                                 

31
 Prop. 2005/06:11 s 30 och 39. 
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omedelbar fara för denna. I alla andra situationer är det lagligt att täcka sitt ansikte. För 

straffbarhet krävs uppsåt hos gärningspersonen både till gärningen att helt eller delvis 

täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och uppsåt till att det förelåg en 

ordningsstörning eller en omedelbar fara för en sådan.
32

 Med ”allmän sammankomst” 

avses i maskeringsförbudslagen allmän sammankomst enligt definitionen i OL 2:1. 

”Folksamling” definieras inte i förarbetena till maskeringsförbudslagen men begreppet 

torde följa gängse definition enligt exempelvis BrB 16:1-3. Åtminstone 13 människor 

utgör en folksamling enligt RH 2005:30. 

Maskeringsförbudslagen har nu gällt i ungefär tio år. Trots detta har det inte gjorts 

någon uppföljning eller utvärdering av effekterna av lagen.
33

 Det är därför inte helt lätt 

att utreda i vilken mån maskeringsförbudet uppfyllt sitt syfte, att motverka 

ordningsstörningar och våldsyttringar i samband med demonstrationer och andra 

liknande sammankomster, eller i vilken mån lagen verkat till att öka antalet lagföringar 

för brott i samband med demonstrationer och liknande sammankomster. Däremot finns 

en tabell framtagen av BRÅ som visar i vilken mån maskeringsförbudslagen har 

tillämpats av rättsväsendet. Tabellen visar det totala antalet lagförda brott mot 

maskeringsförbudslagen från år 2006 till och med 2013. Totalt rör det sig om 13 

lagförda brott under 8 år vilket innebär ett snitt på cirka 1.6 lagförda brott per år.
34

  

Det har hävdats att det begränsade tillämpningsområdet för maskeringsförbudslagen, det 

vill säga att det är förbjudet att täcka ansiktet endast när det föreligger en störning av 

den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan, har medfört att lagen i 

praktiken sällan tillämpas.
35

 Andra tänkbara förklaringar till att lagen sällan tillämpas 

skulle kunna vara att antalet ordningsstörningar vid demonstrationer och folksamlingar 

faktiskt har minskat, eller att förekomsten av maskering i samband med dessa har 

minskat. Jag har dock inte kunnat hitta någon tillförlitlig statistik på att så är fallet. En 

ytterligare förklaring till den låga lagföringsstatistiken skulle också kunna vara 

svårigheter med bevisningen, till exempel svårigheter att styrka att en person som täckt 

                                                 

32
 Prop. 2005/06:11 s 43. 

33
 Ds 2014:44 s 38. 

34
 BRÅ:s remissyttrande över Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44), 2015-03-17.  

35
 SOU 2013:38 s 511. 
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sitt ansikte både hade uppsåt till gärningen att täcka ansiktet på ett sätt som förvårar 

identifikation och uppsåt till att det förelåg en ordningsstörning eller en omedelbar fara 

för sådan på platsen.
36

 Det finns till exempel flertalet frikännande domar för brott mot 

maskeringsförbudslagen där det visserligen ansetts styrkt att personerna i fråga varit 

maskerade och uppehållit sig i nära anslutning till en ordningsstörning, men där det inte 

ansetts styrkt att personerna ifråga deltagit i den allmänna sammankomst eller 

folksamling som stört den allmänna ordningen.
37

 

En sista tänkbar förklaring till den låga lagföringsstatistiken skulle kunna vara att det 

ofta innebär svårigheter för polisen att ingripa mot överträdelser av maskeringsförbudet. 

Resultatet av sådana ingripanden är nämligen till stor del beroende av storleken på de 

polisiära resurser som finns tillgängliga.
38

 Enligt Joakim Larsson, polisinspektör på 

Supporterpolisen i Stockholm, måste polisen alltid göra en bedömning om det finns 

tillräckligt med resurser för att ingripa mot överträdelser av maskeringsförbudet. 

Dessutom måste polisen beakta att inte ett eventuellt ingripande mot överträdelser av 

maskeringsförbudet bidrar till ännu värre ordningsstörningar eller andra grövre brott. 

Den aktuella insatschefen vid en match eller andra sammanhang gör bedömningen om 

polisen har förmåga och om det är lämpligt att ingripa mot överträdelser av 

maskeringsförbudet. Joakim Larssons personliga uppfattning är att det är mindre vanligt 

att polisen ingriper mot brott mot maskeringsförbudslagen.
39

 

Av de rättsfall som ingår i statistiken från BRÅ som jag har tagit del av har de som 

dömts för brott mot maskeringsförbud i de flesta fall dömts för enbart brott mot just 

maskeringsförbudet.
40

 I ett fall har gärningsmannen förutom för brott mot 

maskeringsförbudet också dömts för våldsamt upplopp och försök till våld mot 

tjänsteman.
41

 I ett senare fall från 2014, som alltså inte omfattas av BRÅ:s statistik, har 

en person dömts för brott mot maskeringsförbudet och för våldsamt motstånd i samband 

                                                 

36
 Se prop. 2005/06:11 s 43. 

37
 Se t ex Göta HovR mål B 2998-13, Jönköpings TR mål B 3901-14 och Malmö TR mål B 7875-14. 

38
 Ds 2014:44 s 52. 

39
 Skriftlig intervju med Joakim Larsson, polisinspektör, Supporterpolisen i Stockholm. 

40
 Svea HovR mål nr B 7488-09, Jönköpings TR mål B 1959-13, Jönköpings TR mål nr B 1983-13. 

41
 Solna TR mål nr B 5247-13. 
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med ingripande mot brottet mot maskeringsförbudet.
42

 I ett annat fall från 2015 har en 

person dömts för att ha burit luva i samband med en ordningsstörning vid en 

tunnelbaneperrong i samband med en fotbollsmatch.
43

 I ytterligare ett fall från 2015, 

som alltså inte omfattas av BRÅ:s statistik, har en person dömts för att i en 

ordningsstörande grupp på väg till en fotbollsmatch burit mask för ansiktet.
44

  

Sammantaget kan sägas att genom de fåtal domar jag studerat framkommer att de flesta 

som dömts för brott mot maskeringsförbudet dömts för endast detta brott och att de 

gripits i direkt anslutning till brottet snarare än genom senare identifiering från till 

exempel filminspelningar från händelserna. Flertalet av de dömda skulle alltså, om de 

inte täckt sitt ansikte, i övrigt varit skuldfria.  

Det finns enligt min åsikt flera tänkbara förklaringar till att majoriteten av domarna för 

brott mot maskeringsförbudet avser endast detta brott, och inte ytterligare brott såsom 

till exempel våldsamt upplopp, skadegörelse, våldsbrott eller liknande. En tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att maskeringsförbudslagen gett effekt på så sätt att polisen 

fått möjlighet att ingripa på ett tidigt stadium och därmed kan gripa en person som är 

maskerad redan innan denne hunnit göra sig skyldig till annat brott, till exempel 

våldsbrott eller skadegörelse. En andra tänkbar förklaring, om än enligt mig mindre 

trolig, är att maskeringsförbudslagen har fått effekt på så sätt att de som begår våldsbrott 

och skadegörelse i samband med demonstrationer inte längre maskerar sig och därför 

kan identifieras och lagföras, men inte för brott mot maskeringsförbudet. En tredje 

tänkbar förklaring är att de som begår vålds- och skadegörelsebrott i samband med 

demonstrationer, trots maskeringsförbudslagens införsel, fortsatt maskerar sig och är 

fortsatt svåridentifierade varför de som grips och lagförs istället ofta är mindre aktiva 

deltagare i utkanten av ordningsstörningarna. 

Även om maskeringsförbudslagen mycket sällan leder till lagföring för brott har det från 

polisens sida framförts att den brottsavhållande effekten av lagen inte bör underskattas. 

Enligt polisen har det nämligen kunnat konstateras, bland annat genom olika projekt 
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som har bedrivits, att maskering i samband med demonstrationer har minskat avsevärt 

under senare år.
45

 Däremot finns ingen information att tillgå avseende om antalet 

ordningsstörningar och våldsbrott i samband med demonstrationer och liknande faktiskt 

har minskat genom lagens införande, vilket ju, som nämnts ovan, är lagens egentliga 

syfte.  

3.4 Maskeringsförbudslagens tillämplighet i samband med idrottsarrangemang 

Som framgår av genomgången i kapitel 3.3 ovan gäller maskeringsförbudslagen endast i 

vissa situationer på allmän plats. Detta innebär att lagen inte är tillämplig inne på 

arenorna vid idrottsarrangemang, som är offentliga tillställningar enligt OL 2:3 p1, då 

dessa inte anordnas på allmän plats. Däremot är maskeringsförbudslagen tillämplig 

utanför idrottsanläggningarna i samband med idrottsarrangemang, när till exempel en 

ordningsstörande folksamling på allmän plats är på väg till en idrottsanläggning.
46

 

Enligt RPS har maskeringsförbudslagen hittills endast tillämpats vid ett fåtal tillfällen i 

samband med idrottsarrangemang och resultatet vid ingripandena har då, som nämnts 

ovan, varit beroende av storleken på de polisiära resurserna. I de fall stora polisiära 

resurser har funnits på plats synes resultatet vid ingripande enligt 

maskeringsförbudslagen enligt RPS ha varit mycket bra.
47
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4 Allmänt om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 

4.1 Bakomliggande diskussion 

Som nämnts ovan i kapitel 2 infördes flertalet nya lagar under tidigt 2000-tal som 

syftade till att stärka ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang. Trots de nya 

lagändringarna begicks det fortfarande brott i samband med idrottsarrangemang och 

debatten om vad som behövde göras fortskred. Nya motioner lämnades in till 

riksdagen
48

 och debatten fortsatte även i media.
49

 Till slut valde regeringen i mars 2011 

att tillsätta en särskild utredare som i egenskap av nationell samordnare bland annat fick 

utredningsuppdraget att löpande lämna förslag till hur brottslighet i samband med 

idrottsarrangemang kan motverkas. I uppdraget ingick att utredaren skulle samråda med 

ett stort antal berörda aktörer för att bland annat komma fram till förslag på 

förändringar.
50

 Utredningen har överlämnat delbetänkandet ”Mindre våld för pengarna” 

(SOU 2012:23) och slutbetänkandet ”Mera glädje för pengarna” (SOU 2013:19) vilka i 

korthet nämnts i kapitel 2. 

I delbetänkandet ”Mindre våld för pengarna” (SOU 2012:23) lämnade utredningen flera 

förslag till förändringar för hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan 

motverkas. Ett av dessa var att det redan befintliga maskeringsförbudet bör utsträckas 

till att även gälla vid offentlig tillställning, till exempel ett idrottsarrangemang, på en 

inhägnad plats eller i dess närhet. Bakgrunden till förslaget var att det i utredningen, vid 

samtal med olika aktörer, hade framkommit önskemål om att besökarna vid 

idrottsarrangemang inte ska få vara maskerade. Problemet med att någon lag mot 

maskeringsförbud inne på arenorna inte finns är enligt betänkandet att även om 

idrottsföreningarna eller kommunerna själva inför maskeringsförbud på sina arenor, 

finns inga direkta sanktionsmöjligheter mot den som bryter mot förbudet. Av de olika 

aktörer som utredningen hörde sig för med, till exempel polisen, åklagare, 
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idrottsklubbar och arenaägare, var det en majoritet som ansåg att en lagstiftning om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang borde komma till stånd.
51

  

Förslaget om ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang motiverades i 

delbetänkandet med bland annat med att ”om det är ett brott att ha ansiktet täckt, så är 

detta i sig avskräckande för den individ som har för avsikt att täcka ansiktet, främst i 

samband med att han eller hon t.ex. tänder en bengal inne på arenan”.
52

 Vidare 

framfördes att syftet med ett maskeringsförbud är att det skulle kunna vara ett led i att 

förhindra ordningsstörningar på det sättet att brott, våld eller ordningsstörningar som 

begås i samband med idrottsarrangemangen kan förhindras. Ett maskeringsförbud skulle 

enligt betänkandet kunna innebära ett verktyg både för polisen och arrangörerna att 

genom förebyggande ingripanden undvika ordningsstörningar eftersom de skulle kunna 

ingripa vid ett tidigare skede. Vidare anförde utredningen att, i och med att personen 

inte är anonym utan fullt synlig för polis, arrangör och inte minst synlig för 

övervakningskameror, i sig skulle innebära ett avhållande från att begå brott. Dessutom 

anfördes att personerna som begått brott i efterhand kan identifieras och på ett enklare 

sätt lagföras för brottet, om ett maskeringsförbud infördes. Därigenom ansåg 

utredningen att det skulle ha en bidragande positiv effekt på brottsutredningar och 

därmed lagföring och det skulle bidra till en minskning av ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang. Just den avhållande effekten är det som i delbetänkandet anförs 

som det främsta skälet till lagförslaget, men det anges även att ett maskeringsförbud 

skulle underlätta för polisen att ingripa mot ordningsstörningar och underlätta lagföring 

av brott.
53

 

I delbetänkandet ifrågasätts dock också den praktiska funktionen av ett 

maskeringsförbud men sammantaget, främst med hänsyn till den förväntade avhållande 

effekten, kom utredningen fram till att ett maskeringsförbud efter samma modell som 
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vid demonstrationer på allmän plats också bör gälla på och i anslutning till 

idrottsarrangemang.
54

 

Delbetänkandet innehåller ingen djupare analys av varför ett maskeringsförbud kan 

förväntas få en avhållande effekt på den som tänkt begå ett brott vid ett 

idrottsarrangemang. Inte heller görs någon analys eller genomgång av hur väl 

förgrundslagen, det vill säga maskeringsförbudslagen, har fungerat eller vilken 

avhållande effekt den lagen har fått på ordningsstörningar och brottslighet i de 

sammanhang i vilka den är tillämplig. 

Efter att delbetänkandet SOU 2012:23 kommit, förekom också viss debatt i media där 

bland annat politiker, företrädare för idrottsorganisationer och journalister framförde 

önskemål om att det borde lagstiftas om maskeringsförbud inne på idrottsarenorna.
55

 

Den 31 mars 2014 tillsattes slutligen en utredning med uppdraget att överväga behovet 

och lämpligheten av att införa ett förbud att maskera sig vid idrottsarrangemang och, 

oavsett vilken bedömning övervägandena leder fram till, lämna förslag till 

författningsändringar.
56

 Denna formulering är i mina ögon anmärkningsvärd eftersom 

den kan tolkas som att utredningen har till uppdrag att lämna författningsförslag om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, även om utredningen efter överväganden 

skulle komma fram till att ett sådant varken behövs eller är lämpligt. I den ovan nämnda 

promemorian ”Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang” (Ds 2014:44) som framlades 

i december 2014 redovisade utredningen sina överväganden och sitt lagförslag. 

4.2 Förslag om kriminalisering av maskering vid idrottsarrangemang 

”Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang” (Ds 2014:44) är i mångt och mycket 

resultatet av vad som framkommit i kontakter mellan utredaren och ett stort antal 

aktörer. Bland dessa aktörer finns den nationella samordnaren för att stärka den positiva 

supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet, landshövdingen Rose-
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Marie Frebran, Rikspolisstyrelsen, supporterpolisen i Stockholm, Västra Götaland och 

Skåne, Åklagarmyndigheten, BRÅ och en mängd olika idrottsorganisationer.
57

 

Promemorian inleds med en kartläggning av ordningsläget i de högsta divisionerna i 

fotboll och ishockey under de närmast föregående säsongerna. Det konstateras att 

ordningsläget under åren 2011-2013 till övervägande delen var bra både inne och 

utanför arenorna. Däremot bedöms ordningsläget vid vissa matcher, speciellt i samband 

med derbymatcher i storstadsregionerna, som dåligt eller mindre bra. Vidare konstateras 

att användningen av otillåten pyroteknik, särskilt i samband med fotbollsmatcher, år 

2013 ökade för tredje året i rad och att det finns ett behov av fortsatt utveckling av 

arbetet mot ordningsstörningar och användning av pyroteknik i samband med 

idrottsarrangemang.
58

 

Ur promemorian framkommer att det aldrig gjorts någon samlad uppföljning av i vilka 

situationer som maskering i samband med våld och ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang används, varken av polisen eller av någon annan aktör.
59

 Någon 

sådan samlad uppföljning görs egentligen inte heller av utredningen. Däremot anförs i 

promemorian att kontakterna med de olika aktörerna ger en, inte helt samstämmig, bild 

av att maskering för att försvåra maskering används huvudsakligen vid tre situationer. 

Dessa tre situationer är 1) inne på arenorna vid användning av otillåten pyroteknik,  

2) utanför arenorna vid marscher till matcherna, och 3) vid arenaentréer vid ”stormning” 

av dessa.
60

 I detta sammanhang kan påminnas av vad som nämnts ovan i kapitel 3.3 och 

kapitel 3.4, nämligen att maskeringsförbudslagen är tillämplig när en folksamling stör 

ordningen på allmän plats. Maskering som sker i samband med en ordningsstörning 

inom ramen för situation 2) och situation 3) på allmän plats torde alltså omfattas av det 

befintliga förbudet, medan maskering som sker i situation 1) idag inte är olaglig. 

Vidare framkommer i promemorian att det numera sällan förekommer våldsbrott eller 

ordningsstörningar inne på arenorna, med undantag från användning av otillåten 

pyroteknik vilket som nämnts ovan har ökat på senare år, även om den varierar något i 
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omfattning. Maskering förekommer i stor utsträckning i samband med användingen av 

otillåten pyroteknik, som ofta sker på ett samordnat sätt.
61

 Det får alltså antas att det 

som ska motverkas vid ett eventuellt införande av maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang är just användning av otillåten pyroteknik då det företrädelsevis är 

denna ordningsstörning som fortfarande sker inne på arenorna. 

Även om maskering ofta används i samband med användning av otillåten pyroteknik 

finns ingen statistik över hur ofta maskering har försvårat identifikationen av misstänkta 

gärningsmän och utredningen har heller inte upprättat någon sådan statistik. Det 

framkommer dock att de allra flesta matcherna spelas utan problem med 

ordningsstörningar och maskeringar, även om rapporteringen i media ibland kan ge ett 

annat intryck.
62

 Även om problemen förekommer vid ett begränsat antal tillfällen och 

idrottsarrangemang anser utredningen inte att dessa problem bör underskattas, eftersom 

konsekvenserna av våld och ordningstörningar, bland annat då maskering används, kan 

bli mycket allvarliga. Våld, skadegörelse och andra ordningsstörningar kan aldrig 

accepteras och medför inte sällan stora problem, lidande och kostnader för de som 

drabbas.
63

 Den sammanfattande bedömningen i promemorian är att en tydlig reglering 

som förbjuder anonymitet i dessa sammanhang skulle vara ett av flera viktiga verktyg 

för att komma tillrätta med problemen och anser därför att det finns ett behov av ett 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang.
64

 

I departementspromemorian redovisas tre möjliga förbudsalternativ. Det första 

alternativet är ett generellt maskeringsförbud med angivande av eventuella uppräknade 

undantag. Det andra alternativet är ett generellt maskeringsförbud med undantag för 

situationer då maskering kan anses vara befogad. Det tredje och sista alternativet är ett 

förbud kopplat till en ordningsstörning eller en omedelbar fara för sådan. Utredningen 

föredrar det sista av alternativen, främst med hänsyn till risken att de två andra 
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alternativen blir alltför vidsträckta och kommer i konflikt med fri- och rättigheter, samt 

att alternativ två riskerar att bli för oförutsebart för den enskilde.
65

 

Det författningsförslag som framläggs i promemorian avser ändringar i OL 5:4. 

Förslaget lyder som följer. 

När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon på 

idrottsanläggningen helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar 

identifikationen av personen, om personen ensam eller tillsammans med annan 

genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar 

fara för denna. Förbudet […] gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa 

skäl.
66

 

Det föreslagna förbudet liknar alltså i hög grad det befintliga förbudet enligt 

maskeringsförbudslagen. Skillnaderna enligt ordalydelsen i det föreslagna förbudet är 

dels att förbudet är avsett att gälla inne på en idrottsanläggning, och dels att det nya 

förbudet blir beroende av att personen faktiskt genom sitt uppträdande stör, eller utgör 

en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Förbudet enligt maskeringsförbudslagen 

gäller däremot redan om det uppkommer störning av ordningen vid en allmän 

sammankomst som den enskilde deltar i, eller om en folksamling som den enskilde 

deltar i uppträder störande av den allmänna ordningen. Maskeringsförbud på allmän 

plats syns alltså i lägre grad vara beroende av att den enskilda individen uppträder 

ordningsstörande, maskeringsförbudet inträder så fort det pågår en ordningsstörning i 

ovanstående situationer och den enskilde deltar i den allmänna sammankomsten eller 

folksamlingen. 
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5 Grundlagsförenligheten i den föreslagna kriminaliseringen 

5.1 Maskering och yttrandefrihet 

Vid arbetet med maskeringsförbudslagen diskuterades om det förslaget kunde anses 

vara förenligt med RF kap 2. Vid arbetet fokuserades på mötes- och 

demonstrationsfriheterna, men även yttrandefriheten behandlades ytligt inom ramen för 

dessa.
67

  

När det gäller förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang som framlagts i 

Ds 2014:44 måste ett lite annorlunda angreppssätt användas. Eftersom 

demonstrationsfriheten enligt RF 2:1 p.4 endast avser demonstrationer på allmän plats 

gäller denna rättighet inte på sådana offentliga tillställningar på inhägnade områden som 

idrottsarrangemang utgör. Av stort intresse för det av promemorian framlagda förslaget 

torde istället vara yttrandefriheten enligt RF 2:1 p.1. 

I promemorian Ds 2014:44 diskuteras vilka rättigheter som kan tänkas inskränkas av 

lagförslaget. Det framhålls att ett maskeringsförbud torde innebära en begränsning av 

yttrandefriheten, eftersom personer genom en ansiktsmaskering kan ge uttryck för 

tankar, åsikter och känslor. Samtidigt kan det enligt promemorian påstås att ett 

maskeringsförbud knappast träffar själva kärnan av yttrandefriheten, eftersom det finns 

andra områden som mycket mer typiskt kan hänföras till yttrandefriheten. 

Utgångspunkten måste dock enligt Ds 2014:44 vara att maskeringsförbudet kan utgöra 

ett ingrepp i yttrandefriheten.
68

 Någon djupare analys av i vilka situationer 

yttrandefriheten skulle kunna inskränkas genom förslaget görs inte. 

RF 2:1 p.1 tillförsäkrar den enskilde, gentemot det allmänna, frihet att i tal, skrift eller 

bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

Yttrandefriheten kan enligt RF 2:20 och RF 2:21 begränsas genom lag, men endast för 

att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 
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den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen 

såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Vidare får enligt RF 2:23 yttrandefriheten 

begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och 

säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av 

brott. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras 

endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Gemensamt för rättighetsreglerna i RF 2 

kap är att de är avsedda att vara rättsligt bindande.
69

 

Som framgår av lagtexten finns inget formkrav för de yttranden som skyddas av RF 2:1 

p.1. Enligt Bull täcks alla former av uttryckssätt, utöver de som regleras separat i TF 

och YGL, av RF:s yttrandefrihetsbegrepp, vilket således är mycket brett.
70

 RF:s skydd 

för yttrandefriheten kan således ses som ett komplement till yttrandefrihetsgrundlagarna 

TF och YGL; när yttrandefrihetsintresset av något skäl inte kan tillgodoses via TF eller 

YGL är det istället RF:s regler som kan åberopas och tillämpas. RF:s skydd för 

yttrandefriheten kan åberopas i alla sammanhang där TF och YGL inte kan tillämpas.
71

 

Vid ett idrottsarrangemang där åskådare på något sätt ger uttryck för tankar, idéer eller 

känslor är det alltså – bortsett från de situationer och uttryckssätt som av olika skäl 

skyddas av TF eller YGL – RF:s skydd för yttrandefriheten som är tillämpbart. RF 2:1 

p.1 skyddar enligt förarbetena inte uttryck med allt slags innehåll, men åtminstone 

yttranden som till sitt innehåll är politiska, vetenskapliga eller rent konstnärliga 

omfattas.
72

 Bull vänder sig dock mot denna snäva tolkning, eftersom ordalydelsen i 

lagtexten stödjer en mycket vidare tolkning av yttrandefrihetens innehåll, och eftersom 

systematiska hänsyn och ändamålsskäl talar för en generösare definition av 

yttrandefrihetens innehåll än endast politiskt, vetenskapligt och konstärligt innehåll. 

Bull menar därför att RF:s skydd för yttrandefriheten inte bör tolkas som begränsat till 

vare sig form eller innehåll i sig.
73
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Den ovan nämnda formuleringen i promemorian som framhåller att ”personer genom en 

ansiktsmaskering kan ge uttryck för tankar, åsikter och känslor” synes enligt min åsikt 

närmast innebära att promemorian främst beaktat situationer där ansiktsmaskeringen 

som sådan är ett uttryck för tankar, åsikter och känslor. Enligt min mening skulle dock 

ett förbud mot att täcka sitt ansikte vid idrottsarrangemang kunna inskränka 

yttrandefriheten även i vidare mening. Det är nämligen inte helt ovanligt att 

idrottsläktare, både i Sverige och utomlands, används för att sprida till exempel politiska 

åsikter genom banderoller, flaggor, och talkörer. Ett idrottsarrangemang besöks ofta av 

många tusen åskådare vilket gör dessa arrangemang till ett bra forum för att nå ut med 

ett budskap till många människor. Yttrandefriheten är ofta nära kopplat till anonymitet, 

vilket framkommer inte minst i YGL:s andra kapitel om rätt till anonymitet. Det kan 

finnas helt legitima anledningar för en person att vilja vara anonym när denne meddelar 

upplysningar eller uttrycker tankar, åsikter eller känslor.  

På ett idrottsarrangemang kan tänkas flertalet situationer där en enskild känner ett behov 

av att vara anonym när denne uttrycker åsikter eller känslor. Det skulle kunna röra sig 

om politiska åsikter som uttrycks på till exempel en banderoll, som den enskilde inte 

vill ses på bild i media tillsammans med, eller att personen fruktar repressalier från 

andra personer på läktaren, med andra åsikter. Under en match mellan Hammarby och 

Örebro 2015 höll några supportrar till Hammarby exempelvis upp en banderoll med 

texten ”Refugees Welcome!”, vilket inte uppskattades av andra åskådare i närheten 

varpå banderollägarna attackerades och handgemäng uppstod.
74

 Det kan också tänkas 

att personer på läktaren vill uttrycka åsikter om till exempel misstänkt korruption i 

klubbledningen eller annan kritik om missförhållanden i klubben men fruktar 

repressalier från klubbledningens håll och därför vill vara anonym. Ett förbud mot 

maskering vid idrottsarrangemang kan i mina ögon alltså tänkas skapa situationer där 

yttrandefriheten inskränks, då en person inte kan eller vågar meddela upplysningar eller 

uttrycka tankar, åsikter och känslor eftersom denne inte får täcka sitt ansikte.  
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Förslaget som framläggs i promemorian är dock, som nämnts ovan i kapitel 4.2, tänkt 

att omfatta endast vissa situationer då en person som täckt sitt ansikte stör den allmänna 

ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det innebär att det i många 

situationer på idrottsarrangemangen fortsatt kommer att vara tillåtet att täcka sitt ansikte 

och i normalfallet bör en person även i fortsättningen ha möjlighet att i skydd av 

anonymitet meddela upplysningar eller uttrycka tankar, åsikter eller känslor. Det finns 

dock enligt min mening ett antal situationer där ett maskeringsförbud kan tänkas leda 

till straffansvar för någon som täckt sitt ansikte och använt sin yttrandefrihet för att 

uttrycka ett legitimt och i övrigt tillåtet budskap. Detta skulle kunna ske exempelvis när 

en person med täckt ansikte uttrycker en åsikt som av någon anledning väcker ilska hos 

personer runtomkring så att en ordningsstörning uppstår, liksom i den ovan refererade 

händelsen från matchen Hammarby – Örebro förra året. Man skulle kunna få en 

situation där en person uttryckt en legitim åsikt och täckt sitt ansikte med ett legitimt 

syfte – att undvika senare repressalier från andra åskådare – men ändå riskerar att 

straffas för att ha täckt sitt ansikte utan att i övrigt ha begått något brott.  

5.2 Rättighetsbegränsning 

Enligt resonemanget som förts ovan i kapitel 5.1 skulle ett maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang kunna leda till en inskränkning i yttrandefriheten i vissa situationer, 

genom att en person som anonymt vill uttrycka en tanke, idé eller känsla rent faktiskt 

kan hindras från att uttrycka denna genom att inte kunna vara anonym. Nästa fråga är 

om denna inskränkning kan anses vara en sådan begränsning som åsyftas i RF 2:20-23 

och som därmed endast får göras med hänsyn till de i paragraferna angivna syftena. 

Lagstiftarens traditionella synsätt på vad som kan anses vara en begränsning i en 

rättighet har varit ganska restriktivt. I mitten av 1970-talet ansågs grundlagsskyddet i 

första hand vara riktat mot åtgärder från det allmänna som innebar faktiskt fysiskt tvång 

eller kriminalisering av vissa handlingar. Förbuden mot rättighetsbegräsningar skulle 

inte heller enligt dåtidens synsätt omfattas av varje negativ åtgärd från det allmänna som 

föranleds av att någon har utnyttjat en rättighet på visst sätt eller som har till syfte att 

medge ett visst integritetsintrång. Dessutom fanns uppfattningen att en föreskrift skulle 

anses som en rättighetsbegränsning endast om det av föreskriften uttryckligen eller 
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underförstått framgick att en sådan begränsning var åsyftad eller ingick som ett naturligt 

led i regleringen, vilket innebar att endast ett fåtal regleringar föll under 

tillämpningsområdet för RF. Denna restriktiva syn på vad som utgör en 

rättighetsbegränsning har i förarbetena stått relativt oförändrad sedan dess.
75

 Ett sådant 

synsätt ger även Petrén och Rangemalm uttryck för. De menar att den omständigheten 

att en viss föreskrift indirekt leder till att en person känner sig förhindrad att göra bruk 

av sin yttrandefrihet inte innebär att föreskriften blir en rättighetsbegränsande regel. 

Istället tar enligt Petrén och Ragnemalm RF 2:12 (nuvarande RF 2:20) sikte på den 

direkta verkan av en begränsning.
76

 

På senare tid har dock flertalet kritiska röster mot denna restriktiva syn på 

rättighetsbegränsningar höjts i den juridiska litteraturen. Bull ifrågasätter bland annat 

lämpligheten i att knyta definitionen av ”rättighetsbegränsning” till vilket syfte en 

reglering har. Bull menar med detta att det framstår som väl formellt och orealistiskt att 

binda begränsningsbestämmelsen i RF 2:12 (nuvarande RF 2:20) till enbart de 

regleringar där det direkt uttalas att en begränsning av en rättighet är avsedd, utan att 

fästa avseende på regleringens effekter. Bull kritiserar detta synsätt av flera olika 

anledningar, bland annat därför att en reglering kan ha oväntade eller oönskade effekter, 

vilket medför att många regleringar som till sin effekt påverkar den enskildes 

möjligheter att utnyttja sina rättigheter inte skulle falla in under de konstitutionella 

kraven vid rättighetsbegränsningar, om definitionen av en ”rättighetsbegränsning” 

endast vore knutet till det uttalade syftet med regleringen. Bull menar härvidlag att 

förarbetenas synsätt på rättighetsbegränsningar onekligen är ett problem för ett reellt 

rättighetsskydd.
77

 Även Nergelius kritiserar synsättet att endast föreskrifter som 

uttryckligen, underförstått eller som till sitt syfte begränsar en rättighet är att anse som 

en rättighetsbegränsning enligt nuvarande RF 2:20, eftersom det enligt Nergelius är 
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självfallet att en lag kan få en rättighetsbegränsande effekt trots att lagstiftaren inte 

förutsett eller avsett detta.
78

 

Även Åhman är kritisk mot en restriktiv syn på rättighetsbegränsningar. Åhman nämner 

fyra argument som talar för ett vidare synsätt än det traditionella. Regler om rättigheter 

bör enligt Åhman allmänt sett tolkas generöst till den enskildes fördel, varför effekten 

av en reglering bör analyseras ur ett begränsningsperspektiv. Vidare skulle syftet med 

ett grundlagsskydd för rättigheter gå förlorat om lagstiftaren hela tiden kan bestämma 

vad som utgör en begränsning. Dessutom rimmar ett snävt synsätt på 

rättighetsbegränsningar illa med RF:s systematik och grundlagstexten i övrigt ger enligt 

Åhman inte utrymme för en sådan snäv tolkning där det enbart tas hänsyn till sanktioner 

eller syftet med regeln. Slutligen menar Åhman att en sådan restriktiv tolkning av 

rättigheter är omodern och konservativ ur ett rättighetsperspektiv.
79

 

I lagstiftningsarbetet har på senare år ett förnyat synsätt på vad som utgör en 

rättighetsbegränsning kunnat skönjas. När rättighetsbegränsningar diskuteras i 

förarbetena till maskeringsförbudslagen framhålls att det ”kan i detta fall å ena sidan 

sägas att syftet med begränsningen inte är att inskränka demonstrations- och 

mötesfriheterna utan att upprätthålla ordning och säkerhet. Å andra sidan riktar den sig 

just mot demonstrationer och möten på allmän plats och ett maskeringsförbud får till 

följd att den som inte tar av sig sin maskering förvägras rätten att delta i 

demonstrationen. Detta kan de facto innebära en begränsning i personens möjlighet att 

demonstrera. Det kan ju finnas den som av en eller annan anledning vill uppträda 

maskerad av godtagbara – eller i vart fall harmlösa – skäl och som med ett 

maskeringsförbud kommer att avstå från att utöva sin rätt”.
80

 Vidare framhölls i 

förarbetena av regeringen att om man inte enbart ser till syftet med en reglering rörande 

maskeringsförbud utan också till effekten av ett maskeringsförbud är det ofrånkomligt 

att ett förbud har en begränsande effekt. Det låg därför enligt regeringen närmast till 
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hands att betrakta maskeringsförbudet som en begränsning av demonstrations- och 

mötesfriheterna. Lagrådet intog ett liknande synsätt.
81

 

Att det ovan nämnda uttalandet i Ds 2014:44 framhåller att ett maskeringsförbud torde 

innebära en begränsning av yttrandefriheten
82

, trots att lagförslagets angivna syfte är att 

tillgodose den allmänna ordningen och säkerheten
83

, talar enligt min mening för att även 

denna utredning anammat en mindre restriktiv syn på rättighetsbegränsningar än den 

traditionella. 

Min slutsats av ovanstående är att man numera torde kunna utgå från att en lag kan 

innebära en rättighetsbegränsning även om syftet med lagen inte är att inskränka en 

rättighet, om effekten av lagen kan göra att en rättighet i praktiken kan hindra den 

enskilde att utöva sin rättighet. Med tanke på att det kan uppstå situationer, som nämnts 

ovan i kapitel 5.1, då ett maskeringsförbud rent faktiskt kan inskränka yttrandefriheten, 

bör förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang behandlas som en 

rättighetsbegränsande lag. 

5.3 Godtagbar rättighetsbegränsning? 

5.3.1 Allmänna utgångspunkter 

Enligt RF 2:20 st 1 och RF 2:21 får rättighetsbegränsningar endast göras för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får 

vidare aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 

föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen. En rättighetsbegränsning får aldrig göras enbart på grund av politisk, 

religiös eller annan sådan åskådning. 

Dessutom gäller för yttrandefriheten och informationsfriheten att dessa enligt RF 2:23 

får begränsas endast med hänsyn till ett godtagbart inskränkningsändamål; rikets 

säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, 
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privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott, eller om särskilt viktiga 

skäl föranleder det. 

Formuleringen i RF 2:21 som anger att ändamålet med en rättighetsbegränsning måste 

vara godtagbart och nödvändigt innebär enligt förarbetena att lagstiftaren måste vara 

tydlig vid utformandet av rättighetsbegränsande regler. Det ska tydligt framgå vilket 

eller vilka syften som en rättighetsbegränsning har. För att kunna avgöra om en åtgärd 

eller ett ingrepp varit godtagbar eller nödvändig måste ändamålen anges klart.
84

  

Vidare uttrycker RF 2:21 att en rättighetsbegränsning ska vara nödvändig med hänsyn 

till det ändamål som har föranlett den, vilket brukar kallas den konstitutionella 

proportionalitetsprincipen. Principen innebär i korthet att ingen åtgärd får innebära mer 

våld än nödvändigt. Kravet på proportionalitet medför att en avvägning ska göras 

mellan motstående intressen samt mellan skadan och nyttan med en åtgärd. I den 

konstitutionella proportionalitetsprincipen ingår ett mål som ska uppnås, ett medel för 

att uppnå detta mål och de intressen som får ge vika för att målet ska uppnås. Själva 

proportionalitetsbedömningen kan beskrivas som en trestegsprövning. Den första frågan 

i proportionalitetsbedömningen är om medlet är ett rimligt sätt att nå målet, vilket 

innebär att man prövar om det finns anledning att tro att medlet kan uppnå målet. Den 

andra frågan är om det finns mindre ingripande alternativ som kan nå samma mål. Om 

en reglering klarat de tidigare två stegen är det tredje steget att bedöma om regleringen 

medför så stora ingrepp i skyddsvärda intressen att den ändå framstår som 

oproportionerlig.
85

 

I kravet på lagstöd vid begränsningar av grundläggande rättigheter som framkommer i 

RF 2:20 ligger att legalitetsprincipen, som kommer till uttryck i RF 1:2 st 3, ska 

beaktas. I legalitetsprincipen finns ett implicit krav på förutsebarhet och tydlighet i 

lagstiftningen, vilket kan bidra till att undvika godtycklig tillämpning från det allmännas 

sida.
86

 

                                                 

84
 SOU 1975:75 s 202 och Prop 1975/76:209 s 153. 

85
 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten, s 443 ff. 

86
 Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten s 319. 



37 

 

Eftersom förslaget på lag om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang enligt min 

mening, som uttryckts ovan, är en rättighetsbegränsande lag, krävs alltså att ändamålet 

med lagen måste vara tydligt angett. Vidare ska den ovan beskrivna 

proportionalitetsprincipen beaktas. Dessutom ska, som alltid, legalitetsprincipen och 

kravet på förutsebarhet beaktas. 

5.3.2 Godtagbart ändamål 

Ändamålet med lagen uttrycks inte i den föreslagna lagtexten. Däremot framkommer i 

Ds 2014:44 att syftet med lagförslaget är att motverka den idrottsrelaterade 

brottsligheten, förebygga ordningsstörningar samt att tillgodose den allmänna ordningen 

och säkerheten.
87

 Enligt min mening får dessa syften anses vara tillräckligt tydliga för 

att för att tillgodose kravet i RF 2:20. I promemorian framhålls dock att det inte är själva 

maskeringen i sig som är det egentliga problemet. Maskeringsförbudet behövs istället 

för att förebygga olika ordningsstörningar som kan följa på maskeringar. Detta innebär 

att ett maskeringsförbud har ett visst avstånd till det intresse som regleringen egentligen 

syftar till att skydda.
88

  

5.3.3 Proportionalitetsprövning 

5.3.3.1 Kan medlet uppnå målet? 

När det konstaterats att en rättighetsbegränsande lag har ett godtagbart ändamål ska en 

proportionalitetsbedömning göras för att bedöma om rättighetsbegränsningen är tillåten. 

Det första steget i denna proportionalitetsbedömning är, som beskrivits ovan, att pröva 

om det finns anledning att tro att medlet kan uppnå målet. I princip handlar det om en 

prövning av om den föreslagna lagen kan antas få avsedd effekt. Tillämpat på denna 

situation innebär det en prövning av om det föreslagna förbudet kan antas uppnå målen 

att motverka den idrottsrelaterade brottsligheten, förebygga ordningsstörningar och att 

tillgodose den allmänna ordningen och säkerheten. Härvidlag är det alltså den 

eventuella brottsavhållande, brottsminskande och ordningsstörningsminskande effekten 

som ska prövas.  
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Som redan nämnts används maskering enligt Ds 2014:44 för att försvåra identifiering 

huvudsakligen vid tre olika situationer i samband med idrottsarrangemang; inne på 

arenorna vid användning av otillåten pyroteknik, utanför arenorna vid marscher till 

matcherna och vid ”stormning” av arenaentréer. De två senare situationerna omfattas, 

som nämnts ovan, redan av maskeringsförbud genom maskeringsförbudslagen. Enligt 

promemorian är det numera sällan som våldsbrott och andra ordningsstörningar än 

användning av otillåten pyroteknik förekommer inne på arenorna. Omfattningen av 

användningen av otillåten pyroteknik varierar, men sker enligt promemorian ofta 

samordnat och maskering förekommer i princip alltid vid användning av otillåten 

pyroteknik.
89

 Med ovanstående i beaktning får antas att de ordningsstörningar som ett 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang främst avser att motverka är just otillåten 

pyroteknik inne på arenorna, även om det i mindre utsträckning förekommer att 

maskering används också i andra situationer, till exempel i samband med misshandel 

eller våld och hot mot tjänsteman.
90

 

När det gäller departementspromemorians egen bedömning av vilka effekter det 

föreslagna förbudet kan antas få, konstateras inledningsvis att det inte gjorts någon 

utvärdering av effekterna av den existerande maskeringsförbudslagen varför någon 

slutsats om hur effektiv den lagen har varit inte kan dras. Lagen har endast tillämpats 

vid ett fåtal tillfällen i samband med idrottsarrangemang och resultatet vid ingripandena 

verkar vara beroende av storleken på de polisiära resurserna. Vidare konstaterar 

promemorian att någon slutsats om effektiviteten av de förbud mot maskering som finns 

i flera andra europeiska länder inte heller kan dras. Trots avsaknaden av utvärderingar 

av motsvarande regleringar, bedömer promemorian att ett straffansvar för maskering i 

samband med ordningsstörningar inne på arenorna bör få en avhållande effekt för 

många av dem som överväger att maskera sig för att störa den allmänna ordningen. 

Dessutom innebär maskeringsförbud enligt promemorian även en tydlig markering från 

samhället om att maskering i vissa fall inte är acceptabelt, vilket kan antas påverka den 

allmänna rättsuppfattningen i sig och även därigenom få en brottsavhållande effekt. En 
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annan möjlig effekt av ett maskeringsförbud som framhålls i promemorian är att ett 

förbud skulle kunna underlätta identifieringen och lagföringen av dem som stör den 

allmänna ordningen, eftersom ett förbud kan antas medföra att de som trots förbudet 

maskerar sig kommer att göra detta under så begränsad tid som möjligt för att undvika 

direktingripande. Under övrig tid exponerar de sig bland annat för den 

kameraövervakning som finns på arenan. Kameraövervakningen bidrar till identifiering 

och ingripande i efterhand.
91

 

Enligt min mening finns starka skäl att ifrågasätta promemorians bedömning av 

effekterna av den föreslagna regleringen, vilket också vissa remissinstanser har gjort.
92

 

Som framkommer ovan är det främst problemet med att många som använder otillåten 

pyroteknik inne på arenorna maskerar sig – och därför inte kan identifieras – som den 

föreslagna regleringen torde vara avsedd att åtgärda. Att använda otillåten pyroteknik är 

redan idag straffbart enligt OL 5:3. Även de övriga exempel på ordningsstörningar som 

nämns i promemorian är alla straffbara redan med dagens reglering. De 

ordningsstörningar som maskeringsförbudet är avsedd att minska är alltså redan 

straffbelagda. I ett remissyttrande från JO framhålls att maskeringsförbudet, för att nå 

avsedd effekt – att minska straffbara ordningsstörningar – alltså antingen måste leda till 

att personer av rädsla för straff eller andra sanktioner avstår från att maskera sig och till 

följd av detta också avstår från att delta i ordningsstörningar, eller till att en lagföring 

kan ske av personer i samband med ordningsstörningar i situationer där detta utan ett 

maskeringsförbud inte skulle ha varit möjligt.
93

  

Som nämnts ovan sker användningen av otillåten pyroteknik oftast samordnat och 

organiserat. Det framstår som föga troligt att personer som tillsammans bestämt sig för 

att maskerade begå ett lagbrott skulle avhålla sig från att begå detta lagbrott därför att 

det också är ett lagbrott att täcka sitt ansikte när man begår brottet. När personer redan 

är inställda på att begå ett brott är det svårt att tänka sig att ett införande av ytterligare 

ett brott, med samma straffskala, skulle ha någon större avhållande effekt. I detta fall 
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skulle en eventuell avhållande effekt kunna uppnås endast om det faktiskt gick att 

identifiera personerna som maskerat sig. I de fall då det faktiskt går att identifiera den 

som maskerat sig och tänt otillåten pyroteknik finns möjligheten att lagföra dessa 

personer redan idag. Enligt min åsikt är det därför svårt att se att ett införande av ett 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang skulle öppna några nya möjligheter för 

lagföring eller ha någon brottsavhållande effekt utöver den som redan finns genom att 

användningen av otillåten pyroteknik är förbjuden.
94

 

I promemorian har framhållits att ett maskeringsförbud skulle kunna ge polisen 

möjlighet att ingripa vid ett tidigare skede, genom att gripa personer redan när de 

maskerar sig, vilket skulle kunna minska antalet ordningsstörningar.
95

 Det är möjligt att 

detta argument är hållbart när det gäller tillämpningen av maskeringsförbudslagen på 

allmän plats i vissa situationer, se resonemang i kapitel 3.3.  

Min bedömning är dock, utifrån hur förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrang 

slutligen utformats, att förslaget innebär en endast obetydlig förändring i polisens 

möjlighet att ingripa vid ordningsstörningar. I promemorian framkommer nämligen som 

nämnts ovan att de personer som tänder pyrotekniska pjäser i princip maskerar sig i 

direkt anslutning till att de pyrotekniska pjäserna ska tändas. I det skedet utgör 

personerna sannolikt redan en omedelbar fara för den allmänna ordningen och 

säkerheten, oavsett avsaknaden av ett maskeringsförbud, bara genom att de är i stånd att 

tända pyroteknik. Då finns möjligheten för polisen att ingripa med PL 13 § eller och att 

lagföra individerna med hjälp av OL 5:3 i samma skede. Ett maskeringsförbud ökar 

alltså inte möjligheterna att ingripa mot användning av otillåten pyroteknik som är den 

ordningsstörningen som lagförslaget primärt torde vara avsedd att minska.  

Till detta kommer den omständigheten att polisen i vissa fall i stora folksamlingar, 

bland annat på läktarsektioner på idrottsarenor, bedömer det taktiskt olämpligt att 

ingripa direkt med hänsyn till behovs- och proportionalitetsprincipen. Behovs- och 

proportionalitetsprinciperna innebär att polisen kan avvakta med ett ingripande om det 
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är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Dessa 

överväganden gör polisen redan i dag vid ingripanden i exempelvis läktarmiljö.
96

 En 

tänkbar negativ konsekvens av maskeringsförbudet, som också tas upp i Ds 2014:44, är 

att ingripanden från polisen på grund av otillåten maskering kan medföra en ökad risk 

för konfrontation mellan olika personer och polisen. Sker sådana konfrontationer på en 

läktare med många åskådare på begränsad inhägnad plats finns risk för att både personer 

och egendom kommer till skada.
97

 Om sådana konfrontationer skulle uppstå till följd av 

ingripanden mot personer som är maskerade, skulle ju också syftet med förslaget – att 

motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang – förfelas. 

Det föreslagna maskeringsförbudet gäller vidare enbart personer som stör den allmänna 

ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. I likhet med vad som ovan anförts, 

framhåller JO i sitt remissyttrande att polisen redan i dag har möjlighet att ingripa mot 

dessa personer med stöd av polislagens bestämmelser om bland annat avvisande, 

avlägsnande och omhändertagande, varför ett maskeringsförbud därför inte skulle 

förändra någonting i det avseendet. Vidare anser JO att den föreslagna regleringen inte 

heller skulle förbättra polisens möjligheter att i efterhand identifiera och lagföra en 

person som deltagit i en straffbar ordningsstörning. För att någon ska kunna fällas för 

brott mot maskeringsförbudet måste det kunna styrkas att denne också varit aktiv vid 

ordningsstörningen. Kan detta styrkas kan dock personen redan med dagens reglering 

lagföras.
98

 Det kan alltså konstateras att, i de fall då en person maskerad begår en redan 

straffbelagd handling (vilket alla de exempel på ordningsstörningar som räknas upp i 

promemorian redan är) finns samma möjligheter för ingripande och lagföring redan med 

dagens reglering, förutsatt att den maskerade personen kan identifieras. 

Endast i vissa undantagssituationer skulle ett maskeringsförbud kunna leda till lagföring 

i situationer där lagföring tidigare inte kunnat ske. Det rör sig då om situationer då 

någon maskerat sig och deltagit i en ordningsstörning utan att ordningsstörningen i sig 

inneburit ett brott. Genomgången av underrättspraxis som görs i kapitel 3.3 visar att det 
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också är främst i de tillfällena som maskeringsförbudslagen tillämpats. På grund av hur 

lagförslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang är utformat har, som nämnts 

ovan, polisen dock redan i dessa situationer möjlighet att ingripa med hjälp av 

polislagens regler för att avvisa, avlägsna eller omhänderta personen. Som framförs i 

promemorian är det heller inte är själva maskeringen i sig som är det egentliga 

problemet.
99

 Det kan därför ifrågasättas, vilket även JO gör, om just maskeringen i sig 

utgör ett sådant klandervärt beteende att det bör kriminaliseras, när den 

ordningsstörning som förbudet syftar till att förebygga inte är straffbar.
100

 Det leder till 

den, enligt min mening, orimliga situationen att en och samma handling skulle vara 

”tillåten” om personen visade sitt ansikte när denne gjorde den, men straffbar om 

personen försökte undvika att identifieras när denne gjorde den i och för sig tillåtna 

handlingen. Även om en sådan reglering redan finns i maskeringsförbudslagen, är det 

enligt min mening svårt att motivera ett straffbelagt förbud mot att täcka sitt ansikte i en 

situation där det i övrigt inte begås något lagbrott. 

Till ovanstående kommer de bevis- och gränsdragningsproblem som kan tänkas uppstå 

på grund av att det föreslagna maskeringsförbudet endast är avsett att omfatta personer 

som stör, eller utgör en omedelbar fara för, den allmänna ordningen. Enligt min mening 

skulle det i många fall innebära stora svårigheter att utreda och bevisa att den som varit 

maskerad faktiskt också har varit inblandad i en pågående ordningsstörning och haft 

uppsåt till detta. Den som är maskerad men som inte är inblandad i en ordningsstörning 

omfattas som nämnts inte av förbudet. Dessa bevissvårigheter kan i mina ögon 

förväntas leda till att effekten av förbudet blir liten. I annat fall finns risken att, för det 

fall att effektiviteten prioriteras av rättsväsendet, personer som inte har varit inblandade 

i en ordningsstörning döms endast på grund av att de befunnit på fel plats vid fel 

tillfälle. Som nämnts i kapitel 3.3 har maskeringsförbudslagen renderat i ett antal 

frikännande domar på grund av svårigheterna att bevisa att ifrågavarande person faktiskt 

deltagit i den ordningsstörande sammankomsten eller ordningsstörningen. Som jag ser 

det kan dessa bevissvårigheter inte förväntas bli lägre vid en tillämpning av det 
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föreslagna maskeringsförbudet vid idrottsarrangemang, särskilt då idrottsläktare ofta 

fylls av tusentals personer som står tätt tillsammans. 

Sammantaget är min bedömning att det föreslagna maskeringsförbudet inte kan 

förväntas få några större effekter, varken vad gäller brottsavhållande effekt, minskning 

av antalet ordningsstörningar eller ökning av antalet lagföringar för brott, annat än 

möjligtvis i i ett fåtal fall där endast själva maskeringen i sig är det brott som föreligger. 

Denna bedömning, kombinerat med att den föreslagna kriminaliseringen är 

rättighetsbegränsande, innebär att kriminaliseringen enligt mitt synsätt bryter redan mot 

första delen av proportionalitetsbedömingen enligt RF 2:21 och därför inte är tillåtet att 

genomföra. 

5.3.3.2 Mindre ingripande medel? 

Denna bedömning leder till att de två nästföljande stegen i den konstitutionella 

proportionalitetsprincipen blir ogörliga eller överflödiga. Bedömningen av om det finns 

mindre ingripande medel för att uppnå målet blir exempelvis märklig när det redan 

konstaterats att åtgärden som är under bedömning inte kan uppnå målet.  

Om det däremot, likt i promemorian Ds 2014:44, bedömts att lagförslaget kan antas 

uppnå det avsedda målet, återstår att göra nästföljande steg i bedömningen, det vill säga 

att avgöra om mindre ingripande medel kan uppnå samma mål. I promemorian finns ett 

avsnitt som konstaterar att alternativ till ett straffsanktionerat maskeringsförbud 

saknas.
101

 Problemet med denna bedömning är att den konsekvent utgår från att målet 

som ska uppnås är att minska omfattningen av maskering vid idrottsarrangemang, 

snarare än att minska ordningstörningarna på idrottsarrangemang. Följande citat är 

talande för hur frågan hanteras.  

Sammanfattningsvis saknas det således alternativ till en straffsanktion för att komma 

tillrätta med problematiken med maskering inne på arenorna. Nuvarande regler är inte 

heller tillräckliga.
102 
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Promemorians bedömning är således i själva verket en bedömning av om det finns 

mindre ingripande medel för att uppnå medlet, inte om det finns mindre ingripande 

medel för att uppnå målet. Målet i det här fallet är nämligen att minska 

ordningsstörningarna och stärka säkerheten på arenorna. Promemorian verkar här utgå 

från att själva maskeringen vid exempelvis användning av otillåten pyroteknik är 

problemet, snarare än den otillåtna pyrotekniken i sig. Eftersom ramen för bedömningen 

är felaktig anser jag att utredningens slutsats om att det inte finns något alternativ till 

straffsanktionerat maskeringsförbud inte kan godtas utan vidare. Promemorian behöver 

visa att det saknas mindre ingripande åtgärder för att minska problemet med 

ordningsstörningar vid idrottsarrangemangen. 

5.3.3.3 Proportionerlig 

Det sista steget i den konstitutionella proportionalitetsbedömningen är att avgöra om 

regleringen medför så stora ingrepp i skyddsvärda intressen att den ändå framstår som 

oproportionerlig. Min slutsats är som nämnts ovan att den föreslagna regleringen inte 

kan antas uppnå målet med den, varför den faller redan på första steget i 

proportionalitetsbedömningen. I det fallet är det tredje steget i bedömningen obehövligt. 

Om man däremot, likt promemorian, kommer fram till att regleringen kan uppnå målet 

och att det saknas mindre ingripande alternativ ska denna bedömning göras. Min 

bedömning, som är hypotetisk till sin natur, är att om regleringen kan antas få avsedd 

effekt och om det saknas mindre ingripande alternativ för att uppnå den så kan jag inte 

se att regleringen i övrigt skulle medföra så stora ingrepp i skyddsvärda intressen att den 

ändå framstår som oproportionerlig. 

5.4 Legalitetsprincipen och förutsebarhet 

En grundläggande rättsprincip är legalitetsprincipen, som kommer till uttryck ibland 

annat RF 1:1 st 3 och RF 2:20, vilken kortfattat innebär ett krav på lagstöd för statens 

maktutövning. Legalitetsprincipen anses innefatta ett krav på förutsebarhet i 

lagstiftningen, att makten inte ska utövas godtyckligt, och bör också innefatta ett visst 
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kvalitetskrav på stiftade lagar.
103

 Vid införandet av strafflagstiftning sätter 

legalitetsprincipen en grundläggande ram för hur denna får utformas. Genom att vissa 

krav ställs på lagstiftningen kan den enskilde i viss mån förutse när och hur denne kan 

komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden. Legalitetsprincipen fungerar 

således som en garanti för rättssäkerheten. När det gäller strafflagstiftningens område 

anses legalitetsprincipen bland annat innefatta ett obestämdhetsförbud, vilket kortfattat 

innebär att lagen måste vara någorlunda bestämd till sin utformning. Det uppställs alltså 

vissa krav på begriplighet och precision.
104

 

Den reglering som promemorian har föreslagit innebär i princip att all sorts maskering 

som huvudregel fortfarande är tillåten på idrottsarrangemang. Ett straffbart undantag 

från huvudregeln görs om personen som täcker sitt ansikte också stör den allmänna 

ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. I detta fall omfattas all sorts 

maskering av förbudet, om den rent objektivt försvårar identifiering av personen. Även 

tröjor, mössor och solglasögon omfattas således av förbudet om dessa täcker någon del 

av ansiktet. Syftet med maskeringen saknar betydelse för straffbarheten förutom för det 

fall att syftet är religiöst, då maskering är tillåten.
105

 Sammantaget innebär förslaget till 

reglering att det i normalfallet är tillåtet att bära till exempel solglasögon eller ha mössa 

på sig men att det i vissa situationer blir olagligt att bära dessa. Skälet till att den 

lösningen valdes är att ett generellt maskeringsförbud som gäller i alla situationer (med 

uppräknande av vissa angivna undantag) ansågs kunna bli alltför vidsträckt och att det 

ansågs finnas en risk att ett sådant förbud kan få orimliga och oavsedda konsekvenser 

med hänsyn till svårigheterna att förutse och undanta samtliga situationer som inte bör 

omfattas av förbudet. 

Min bedömning är att även den föreslagna regleringen kan få orimliga och oavsedda 

konsekvenser, framförallt med hänsyn svårigheterna för den enskilde att förutse 

tillämpningen av regleringen. Det finns en mängd legitima anledningar att täcka sitt 

ansikte, till exempel med solglasögon för att skydda sig mot solen eller med mössa för 
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 Bull och Sterzel, Regeringsformen – En kommentar, s 20 och 77 samt Åhman, Grundläggande 

rättigheter och juridisk metod, s 86. 
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att skydda sig mot kyla, eller till och med att bära peruk eller ansiktsmålning med sitt 

lags färger. En solig sommarkväll behöver rimligtvis en stor del av publiken vid ett 

idrottsarrangemang använda solglasögon för att överhuvudtaget se vad som händer på 

planen. Uppstår plötsligt en ordningsstörning av någon anledning i en sådan situation 

finns enligt min åsikt en inte obetydlig risk att personer i ordningsstörningens närhet 

lagförs och straffas utan att rimligen ha kunnat förutse att så skulle kunna ske. Uppstår 

en våldsam, stressad eller panikartad situation är det sannolikt få som har sinnesnärvaro 

nog att komma ihåg att ta av sig solglasögonen. Eftersom syftet med maskeringen 

saknar betydelse riskerar personer att straffas trots att de inte i övrigt begått något brott, 

utöver att ha burit solglasögon när en ordningsstörning uppstår. Dessutom är det 

sannolikt mycket svårt för den enskilde att bedöma vad som i en situation utgör en 

störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för denna eftersom 

begreppet i någon mån är abstrakt och beroende av någons bedömning snarare än 

objektiva kriterier. Kraven på tydlighet och förutsebarhet är extra hårt när det gäller just 

strafflagstiftning och mot bakgrund av ovanstående är min bedömning att den 

föreslagna regleringen inte uppfyller dessa krav. 
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6 Avslutande diskussion 

Min bedömning av det ovan analyserade förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang är att den föreslagna kriminaliseringen kan strida mot RF 2:1 p1 och 

RF 2:21 och därför inte bör genomföras. Bedömningen grundar sig på att jag, liksom Ds 

2014:44, anser att lagförslaget kan innebära en sådan begränsning av yttrandefriheten 

som innebär att RF 2:21 måste beaktas, vilket redogörs för i kapitel 5.2. Till skillnad 

från promemorian anser jag att inte mycket tyder på att lagförslaget kan förväntas få en 

sådan effekt på den idrottsrelaterade brottsligheten att en rättighetsbegränsning är 

motiverad eller godtagbar enligt RF 2:21. Tvärtom finns mycket som tyder på att 

lagförslaget kan förväntas få ingen eller väldigt liten effekt på den idrottsrelaterade 

brottsligheten, vilket analyseras och förklaras närmare i  

kapitel 5.3.3.1. 

Utöver problemet med att den föreslagna kriminaliseringen kan utgöra en otillåten 

inskränkning i yttrandefriheten är min åsikt att förslaget inte uppfyller kravet på legalitet 

och förutsebarhet i lagstiftningen. Enligt min mening skulle det vara mycket svårt för 

den enskilde att förutse hur regleringen kan komma att tillämpas. Här innebär det främst 

ett problem att ett beteende som i ena stunden är tillåtet inom loppet av sekunder kan bli 

otillåtet och straffbart enbart på grund av förändringar i situationen. 

Promemorian tycks stödja sin bedömning på de överväganden som tidigare gjorts när 

maskeringsförbudslagen infördes. Här bör man dock ha i åtanke att 

maskeringsförbudslagen redan innan införandet kritiserades av flera remissinstanser 

som ansåg att den inte kunde förväntas få någon märkbar effekt, att lagen lett till mycket 

få lagföringar samt att ingen utredning eller utvärdering av lagens effektivitet gjorts 

sedan dess varför det inte går att säga i vilken mån den verkat brottspreventivt, se 

kapitel 3.3 och kapitel 5.3.3.1. I sammanhanget bör man också minnas att 

maskeringsförbudslagen infördes i kölvattnet efter göteborgskravallerna och den 

upptrissade stämning som rådde av att ”något måste göras”. Dessförinnan hade flertalet 

förslag till maskeringsförbud avfärdats som olagliga av lagrådet och även under 

lagstiftningsprocessen efter göteborgskravallerna fanns det ett hårt motstånd mot den 

nya lagen. Även när det gäller idrottsrelaterade brottsligheten anser jag att det går att 
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skönja liknande stämningar av att brottsligheten måste minskas till varje pris. Min åsikt 

är att de rättigheter och rättsprinciper som styr vårt samhälle trots detta måste 

respekteras.  

Utöver de aspekter som analyserats närmare ovan har jag under arbetet haft många 

funderingar över lämpligheten i lagförslaget ur andra synvinklar som inte ryms inom 

ramen för denna uppsats. Ett exempel på detta är undantaget från förbudet för personer 

som täcker sitt ansikte av religiösa skäl. Hur man ska hantera denna bestämmelse i 

förhållande till RF 2:2 enligt vilken ingen av det allmänna får tvingas att tillkännage sin 

religiösa åskådning skulle enligt mig kunna bli ett svårlöst problem, för det fall att 

undantaget utnyttjas i brottsligt syfte. 

Sammantaget anser jag att regleringen inte bör införas, eftersom den enligt min 

bedömning utgör en otillåten begränsning av yttrandefriheten och inte heller uppfyller 

kraven på legalitet och förutsebarhet. Regleringen framstår som ett ”slag i luften” och 

om den införs kan det enligt mig inte förklaras på annat sätt än att man från politiskt håll 

vill visa att man ”gör något” snarare än att man faktiskt tror att brottsligheten eller 

ordningsstörningarna kommer att minska genom dess införande.  
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