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1 Inledning  

1.1 Bakgrund   

De största publikidrotterna i Sverige, fotboll och ishockey, upptar mycket publicitet och 

är centren för känslor för många människor; känslor såsom kärlek, glädje, lycka, men 

också besvikelse, vrede och avsky. Svensk supporterkultur har följt en europagemensam 

utveckling till att en liten gruppering av människor har blivit än mer extrem än tidigare.
1
 

Detta sker samtidigt som andra ser på idrottsrelaterad brottslighet som något absurt. 

Varför ska vuxna människor ägna sig åt våldsamheter när de tittar på andra som sparkar 

på en boll? Detta har sporrat och initierat ett mångfacetterat arbete för att minska antalet 

ordningsstörningar på idrottsarrangemangen, däribland införandet av tillträdesförbud 

och förbud att tända bengaler.
2
 Dessa förbud verkar inte respekteras i tillräcklig 

utsträckning och problemen kvarstår, vilket innebär stora kostnader för samhället i form 

av omfattande polisiär närvaro och säkerhetsarbeten.
3
 Därför bereds i skrivande stund 

ett förslag (Ds 2014:44) om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang som ska förbjuda 

personer att maskerade störa den allmänna ordningen eller utgöra en omedelbara fara 

för denna när idrottsarrangemang anordnas. 

Denna uppsats analyserar förslaget som lämnades år 2014 och dess förutsättningar att 

uppfylla de eftersträvade syftena. Det aktuella förslagets syfte mottas positivt av alla 

remissinstanser och media.
4
 Det förefaller självklart att personer som är åskådare på ett 

idrottsarrangemang inte ska maskera sig och i synnerhet inte för att undgå lagföring vid 

brott. Emellertid är det tilltänkta förbudets utformning och tillämpning mer diskuterbart. 

Polisen åläggs ett stor ansvar för att identifiera och ingripa mot rätt personer, det vill 

säga de personer som gör sig skyldiga för brottet. I uppsatsen redogörs för polisens 

befintliga befogenheter för att ingripa mot beteenden som förbudet omfattar. Därefter 

diskuteras om förslaget innebär nya och förbättrade befogenheter för polisen att ingripa. 

Detta görs i ljuset av centrala principer som styr tillämpningen. Detta leder till en 

diskussion om det föreslagna förbudet bör införas. Det är nämligen oklart om 

                                                           
1
 A4-0124/96 Resolution om huliganism och fotbollssupportrars fria rörlighet punkt 3. 

2
 2008/09:JuU18 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang s 8. 

3
 Ds 2014:44 s 14. 

4
 Ds 2014:44 s 20 
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kriminalisering skulle bidra till en ökad lagföring, vilket är en viktig faktor i om 

kriminalisering över huvud taget ska göras.
5
  

1.2 Syfte  

Denna uppsats övergripande syfte är att granska förslaget om ett införande av förbud 

mot maskering vid idrottsarrangemang. Syftet är att undersöka det föreslagna förbudets 

förutsättningar att uppfylla dess syften, vilka är: att lagföra fler maskerade personer som 

skapar ordningsstörningar, att bidra till att kunna upprätthålla den allmänna ordningen 

och att ha en normativ funktion.
6
 Mitt syfte med denna uppsats är alltså att granska 

förslaget från den verkställande maktens perspektiv. Eftersom det är polisen som ska 

verkställa beslut som grundar sig på den föreslagna lagen är det en fråga om hur ett 

ingripande ska ske. Det innebär att polisen ska utreda personer som misstänks för den 

straffbelagda gärningen och göra rättsenliga ingripanden. Uppsatsen har därför ett 

"polisperspektiv". Alla polisingripanden är former av maktutövning som styrs av 

offentligrättsliga principer. Två centrala principer är legalitetsprincipen och behov - och 

proportionalitetsprincipen. Denna uppsats behandlar hur förslaget om maskeringsförbud 

vid idrottsarrangemang förhåller sig till dessa. Därför är uppsatsens konkreta 

frågeställning: Hur är förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang utformat i 

förhållande de polisrättsliga principerna behov - och proportionalitetsprincipen samt 

legalitetsprincipen.   

Frågeställningar som jag ämnar besvara är: 

1. Vad innebär principerna om legalitet och behov - och proportionalitet i polisens 

verkställande verksamhet? 

2. Vad tillför förslaget i förhållande till nuvarande reglering?  

3. Hur ska ett ingripande med stöd av förslaget om maskeringsförbud göras med 

hänsyn till principerna om legalitet och behov - och proportionalitet?   

4. Bör förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang införas i ljuset av 

principerna?  

 

                                                           
5
 SOU 2013:38 Vad bör straffas s 501. 

6
 Förslagets olika syften problematiseras närmre i avsnitt 2.2. 
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1.3 Avgränsning  

Då förslaget om maskeringsförbud ger upphov till många frågor och berör flera 

intressen kan en utvärdering göras från olika aspekter. Förslagets innehåll medför att 

enskildas rättigheter inskränks, vilket skulle kunna vara en utgångspunkt för en analys. 

Även föreningars ansvar berörs. Dessa infallsvinklar behandlas inte i uppsatsen 

eftersom förslaget inte kan sägas angå kärnan av någon fri - och rättigheter och att 

förslaget inte berör föreningars ansvar i nämnvärd utsträckning. Uppsatsen fokuserar 

istället på frågan om förslaget tilltänkta tillämpning eftersom det är där som förslaget 

möter störst problem. Tillämpningsproblemen består av att den svåra uppgiften som en 

polisman har i att utröna förbudets tillämpningsområde och svårigheten att ingripa på 

läktare.
7
 Relevant för frågan om förbudets tillämpningsområde är legalitetsprincipen då 

denna uppställer krav på precision och tydlighet på lagstiftning.
8
 Därför analyseras 

legalitetsprincipen. Hur ett ingripande enligt förslaget ska göras präglas av behov - och 

proportionalitetsprincipen.
9
 Därför är principen central i denna uppsats. Vid tillämpning 

av förslaget berörs även andra centrala principer, däribland objektivitetsprincipen. En 

polisman ska tillämpa förslaget med iakttagande av saklighet och opartiskhet och alltså 

inte påverkas av ovidkommande faktorer. Det föreslagna förbudet präglas ej av stora 

risker för diskriminering från den verkställande makten. Allra främst kan även 

objektivitetsprincipen sägas framgå av legalitetsprincipen.
10

 Om man inte iakttar 

saklighet och opartiskhet följer man  inte heller lagen.    

1.4 Metod och material  

Uppsatsen utgår från ett betänkande som innehåller ett förslag om lagstiftning, nämligen 

Ds 2014:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Förslaget analyseras utifrån 

gällande rätt. För att göra detta förklaras liknande relevant lagstiftning och den praktiska 

tillämpningen av denna. Syftet med detta är att klarlägga brister i nuvarande reglering 

och hur förslaget sannolikt kommer tillämpas om det träder ikraft. Den liknande 

lagstiftning är lagen om förbud mot maskering i vissa fall och liknande förbud i 

ordningslagen exempelvis otillåten användning av pyroteknik. Annan relevant reglering 

är polislagen och ordningslagen som stadgar de allmänna befogenheterna som polisen 

använder sig av vid ingripanden vid idrottsarrangemang. Kameraövervakningslagen 

redogörs för i syfte att belysa om att inte lagen uppställer betydande hinder för polisen 
                                                           
7
 Bilaga 1 och 2. 

8
 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder s 63. 

9
 Ds 2014:44 s 53. 

10
Bull, offentligrättsliga principer s 102. 
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att använda sig av hjälpmedlet kameraövervakning vid utredning av brott mot bakgrund 

av att det är ett viktigt verktyg i arbetet att kunna identifiera personer som stör den 

allmänna ordningen på idrottsarrangemang.
11

 Vad gäller tillträdesförbudslagen är den en 

viktig komponent i arbetet att beivra idrottsrelaterad brottslighet. En redovisning för vad 

lagen tillför görs därför.   

Eftersom ämnet behandlar ett förslag om lagstiftning som ännu inte trätt i kraft och som 

inte tidigare debatterats är källorna knapphändiga. Det existerar ingen juridisk doktrin, 

som behandlar eller redogör för det specifika förslaget, utan endast lagstiftning som 

liknar det föreslagna maskeringsförbudet. För att redogöra för den nuvarande 

regleringen används de sedvanliga rättskällorna. Förarbeten används för att belysa de 

liknande regleringarnas syften, vilket har betydelse för att utröna det föreslagna 

förbudets, vars syfte kan framstå som oklart. Praxis och JO-avgöranden används för att 

belysa den praktiska tillämpningen av den liknande lagstiftningen. Valet av praxis 

påverkas mer av dess likhet till situationer som kan uppstå på ett idrottsarrangemang än 

dess hierarkiska placering bland rättskällorna.      

Angående principerna om legalitet och proportionalitet finns desto mer. 

Offentligrättsliga författare såsom Helmius, Marcusson, Sterzel och Westerlund redogör 

för principernas innebörd på de offentligrättsliga området. Det finns emellertid ingen 

författare som angriper principerna från en lagstiftning likt det i föreslaget. 

Oundvikligen vid en analys av en lagstiftning som är under beredning uppkommer en 

fråga om lagstiftningen bör införas. Detta görs i ett separat avsnitt med utgångspunkt i 

uppsatsens titelformulering och kraven på kriminalisering som utredningen SOU 

2013:38 Vad bör straffas? tagit fram. Detta görs för att lyfta blicken och problematisera 

förslaget utifrån ett större perspektiv.       

Uppsatsen baseras på antagandet att polisen tillämpar det föreslagna förbudet så som 

vid ingripanden som görs med stöd av liknande förbud. Denna taktik anpassas efter 

idrottsarrangemang, men har sin grund i SPT (Särskilt polistaktik) som används vid 

ordningsstörningar vid folksamlingar.
12

 Taktiken består av fyra konfliktreducerande 

principer, kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering och är inriktad på 

                                                           
11

 Ds 2014:44 s 14 s 52.  
12

 Polisens hemsida/Om-polisen/Så-arbetar-Polisen/Särskild-polisstaktik/ 
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åtgärder som syftar till att folksamlingen ska bli "självreglerad" och i minsta möjliga 

mån innebära att polisen kontrollerar folksamlingen genom fysiska åtgärder.
13

  

För att konkretisera hur taktiken kan användas i praktiken har jag bifogat ett svar från en 

erfaren supporterpolis.
14

 Väl medveten om att denna källa saknar rättskällevärde kan 

ändå redogörelsen belysa hur polisen kan komma att tillämpa maskeringsförbudet.
15

 

2 Förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang 

2.1 Innehåll och formulering 

Det föreslagna förbudet om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang föreslås placeras 

i ordningslagen (OL) 5:4 1 stycket 3 punkten och ha följande lydelse: 

 "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 i första stycket 3 gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa 

skäl."
16

  

Överträdelse av förbudet medför ett straffansvar enligt OL 5:5 om brottet skett med 

uppsåt och inte varit ringa. Påföljden ska vara böter eller fängelse i högst sex månader. 

Som framgår av tredje stycket föreligger ej ansvar om maskering sker av religiösa skäl. 

Förbudet kan i korta ordalag beskrivas som ett förbud mot att en person maskerar sig 

utan giltigt skäl och beter sig på ett ordningsstörande sätt. Att endast maskera sig utan 

giltigt skäl är således inte straffbart. Vad som kan sägas utgöra giltiga skäl är dels om 

maskeringen görs av religiösa skäl enligt andra stycket dels om maskeringen göras med 

hänsyn till att skydda sig mot väderlek, rök eller liknande.
17

 Att bete sig 

ordningsstörande utan att vara maskerad omfattas ej av det föreslagna förbudet, men 

regleras av andra förbud. Ett ordningsstörande brott är exempelvis OL 5:3 som 

                                                           
13

 Polismyndighetens yttrande i JO 2013/14 s 181, SPT - Grunder utbildningsmaterial Dnr PoA-770-

1234/10 s 22.  
14

 Mer om taktikerna se Särskild polistaktik-Grunder utbildningsmaterial s 53 
15

 Bilaga 2. 
16

 Ds 2014:44 s 7-8.  
17

 Ds 2014:44 s 65. 
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förbjuder otillåten användning av pyroteknik, OL 5:4 1 st p 1 och 2 som förbjuder 

någon att beträda spelplanen eller kasta in saker på densamma. Även 

ordningsstörandebrott finns föreskrivet i brottsbalken såsom framkallande av fara för 

annan enligt 3:9 BrB samt det 16:e kapitlet exempelvis upplopp och ohörsamhet mot 

ordningsmakten.          

2.2 Förslagets syfte och ändamål 

Förslaget till lag om ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang har som ovan 

introducerats sammanförts i departementspromemoria Maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang Ds 2014:44. I förslaget anges att det övergripande ändamålet är att 

bidra till att "stärka den positiva supporterkulturen och motverka den idrottsrelaterade 

brottsligheten".
18

 Ordning och säkerhet på idrottsarrangemang är nämligen ett 

allmänintresse och bör skyddas.
19

 Allmänheten berörs av den negativa stämningen som 

ordningsstörningar och skador bidrar till gällande idrottsarrangemang. Utredarna menar 

att det framstår som självklart att inte ordningsstörningar ska förekomma vid 

arrangemang som rör idrott.
20

 Utredarna är överens om att stämningen på majoriteten av 

idrottsarrangemang är god, men att skadorna som kan uppkomma efter våld och 

ordningsstörningar är svåra och riktar sig mot liv, hälsa och egendom.
21

 En majoritet av 

dessa incidenter inträffar i viktiga matcher som drar stor publik, ofta mellan 

rivaliserande föreningar och särskilt i storstadsregionerna. Förbudet är tilltänkt att 

avhålla personer som kan tänka sig att maskera sig vilket de gör för att undgå lagföring 

av brott mot den allmänna ordningen.
22

 Det råder en stark optimism till att förbudet 

kommer ha en normativ effekt.
23

 Under förutsättning att det föreslagna förbudet följs, 

det vill säga att publiken avhåller sig från att maskera sig, underlättar detta 

identifikation och lagföring av personer som begår ordningsstörande brott.
24

   

Utredningen konstaterar att det inte finns en särskild kategori människor som ägnar sig 

åt aktioner som förslaget ska kriminalisera.
25

 Det som kan konstateras är när och hur 

maskering förekommer vid idrottsarrangemang. Maskering förekommer enligt 

utredningen vid tre huvudfall; vid otillåten användning av pyroteknik, vid stormning av 

                                                           
18

 Ds 2014:44 s 14. 
19

 Ds 2014:44 s 47.  
20

 Ds 2014:44 s 48.  
21

 Ds 2014:44 s 13, 47.  
22

 Ds 2014:44 s 5.  
23

 Ds 2014:44 s 20. 
24

 Ds 2014:44 s 21. 
25

 Ds 2014:44 s 13.  
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arenaentreer och marschering till arenorna.
26

 Eftersom förslaget ska inbegripa händelser 

på idrottsarrangemang är det främst det första fallet när maskering sker som är tilltänkt 

att beivras med förslaget.
27

 De två sistnämnda fallen är nämligen redan reglerade genom 

lagen om förbud mot maskering i vissa fall som förbjuder maskering vid deltagande i 

ordningsstörande folksamlingar, vilket stormning och marscheringar säkerligen i vissa 

fall kan sägas vara. Däremot finns idag inget straffrättsligt förbud mot maskering inne 

på idrottsanläggningar, även om idrottsföreningar och förbund infört 

arrangörföreskrifter. Otillåten användning av pyroteknik och övriga ordningsstörningar 

på idrottsarrangemang kan alltså, med vissa begränsningar, ske under maskering. 

Samtidigt menar utredarna att användningen av pyroteknik verkar öka.
28

 Befintliga 

medel att stärka en positiv supporterkultur är inte tillräckliga anser utredarna då det trots 

åtgärder begås brott vid idrottsarrangemang. Därför är det inte själva maskeringen som 

är problemet, utan de brott som begås under maskeringens skyddsmantel.
29

 Utredarna är 

medvetna om det tilltänkta förbudets avstånd till kärnproblemet, nämligen brotten 

begångna under maskeringens skyddsmantel, men anser att behovet av kriminalisering 

trots allt är stort. Som utredningen på flertalet ställen i betänkandet framhåller är det 

"viktigt att samhället tydligt markerar att maskering i idrottssammanhang är 

kriminellt."
30

  

I en sammanfattning av detta avsnitt bör poängteras att förslaget kan sägas ha olika 

syften. Det övergripande ändamålet är att förslaget ska stärka positiv supporterkultur, 

vilket förefallet diffust. Utredningen förväntar sig också en brottspreventiv funktion. 

Syftet ska också vara att öka möjligheterna att lagföra personer som begår 

ordningsstörande brott. Av dessa två syften samt förbudets placering i ordningslagen 

bör förslagets syfte vara att komplettera verktygen för att upprätthålla den allmänna 

ordningen och säkerheten på idrottsarrangemang. Vid beaktande av behov - och 

proportionalitetsprincipen är det viktigt att en bestämmelses syfte är klarlagt och tydligt. 

Detta beror på ett ingripandes förenlighet med principen är avhängigt åtgärdens 

nödvändighet och proportionalitet. Huruvida en åtgärd är nödvändig och proportionell 

beror på syftet med åtgärden. Med andra ord lägger förslagets syfte grunden för 

bedömningen om hur ett ingripande ska ske. I förlängningen kan detta också ha 

                                                           
26

 Ds 2014:44 s 13. 
27

 Ds 2014:44 s 14. 
28

 Ds 2014:44 s 48. 
29

 Ds 2014:44 s 49.  
30

 Ds 2014:44 s 20.  
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betydelse för om det föreslagna förbudet bör införas. Till detta återkommer jag i avsnitt 

5.3 och avsnitt 6.    

         

2.3 Förbudets komponenter 

2.3.1 Otillåten maskering  

Det föreslagna förbudet består av att en person ska göra sig skyldig till otillåten 

maskering och bete sig ordningsstörande. Otillåten maskering innebär att täcka ansiktet 

så att maskeringen objektivt försvårar identifikation.
31

 Med ansiktet menas den delen av 

huvudet som består av ögon, näsa, mun och omgärdande hud.
32

 Utredningen hänvisar 

till att otillåten maskering ska innebära och bedömas på samma sätt som hur begreppet 

förstås i lagen om förbud mot maskering i vissa fall. Det är resultatet av skylandet av 

ansiktet som står i fokus för bedömningen huruvida en otillåten maskering föreligger.
33

 

Syftet bakom maskeringen är inte av betydelse.
34

 Exempel på vad som anses utgöra 

maskering är enligt utredningen rånarluvor, tröjor och jackor med luvor, solglasögon 

och halsdukar. Även ansiktsmålningar, hjälmar och lösskägg omfattas av vad som anses 

ingå i begreppet maskering om det objektivt försvårar en identifiering. Utredningen ger 

därför inte någon fingervisning om de olika medlen för maskering ska anses utgöra 

otillåten maskering i kombination med andra medel eller var för sig. Därför bör alla 

sorters maskeringssätt omfattas. Utredningen betonar att det är maskering som objektivt 

försvårar identifikation som är det avgörande i bedömningen för vad som ska anses 

utgöra otillåten maskering. Utredningen nämner dock att situationen som maskeringen 

används i är avgörande för om användandet är straffbart.
35

  Maskering som sker på 

grund av godtagbara skäl såsom skydd mot solljus, regn, eller kyla ska nämligen 

undantas från förbudet.
36

 Yrkesutövare vid idrottsarrangemanget såsom funktionärer, 

polis och brandkår är också undantagna från förbudet.
37

 Som ovan nämnts saknar 

samtidigt syftet bakom maskeringen betydelse, vilket kan uppfattas som motsägelsefullt 

då maskering på grund av rök eller regn ska undantas.  
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Utredningen erinrar om att det är viktigt att tillämpningsområdet för vad som utgör 

otillåten maskering ska vara förutsebart och inte få orimliga konsekvenser.
38

 Vad som 

utredningen menar med "objektivt försvårar identifikation" framstår dock inte som 

självklart. Rimligen kan en person med stora solglasögon och en keps försvåra 

identifikation av denne och därmed omfattas av vad som anses utgöra otillåten 

maskering. Eventuellt kan bara ett par solglasögon försvåra identifikation.  En annan 

typ av maskering som inte ska omfattas av förbudet är så kallade "over head flaggor". 

Dessa flaggor, ofta i lagets färger, ser ut som en stor duk som personer står under i syfte 

att stödja sin förening, men också vid exempelvis på och - avtagning av 

maskeringsutrustning eller vid användning av otillåten pyroteknik.
39

 Utredningen anger 

ingen grund för detta undantag. Mot bakgrund av vad som sagts om att medlet för hur 

maskering går till är irrelevant framstår det som anmärkningsvärt att inte over-head 

flaggor ska omfattas av förbudet. Dessa flaggor kan nämligen uppfylla samma syfte 

som annan maskeringsutrustning, eftersom dessa används vid pyroteknikanvändning 

och för att försvåra identifikation.
40

 Om det föreslagna förbudet träder ikraft finns därför 

redan idag luckor i förslaget som kan användas för att fortsätta med ordningsstörande 

brott utan att bli identifierad.  

Maskering som görs med hänsyn till religiösa skäl är ett annat undantag enligt förslaget 

som inte ska innebära straffansvar. Detta undantag motiverar utredningen med  

religionsfrihetens ovillkorlighet enligt regeringsformen och att förslaget ska stämma 

överens med den maskeringsförbudslagen.
41

 Utredningen påstår att förslaget kan 

innebära en inskränkning av religionsfriheten om det inte stadgas ett undantag "av 

religiösa skäl".  Vad som utgör religiösa skäl är enligt utredningen  att någon "täcker sitt 

ansikte i enlighet med en religiös sedvana som han eller hon normalt tillämpar".
42

 

Utredningen problematiserar inte hur en inskränkning av religionsfriheten skulle kunna 

ske genom förslaget. Trots att utredningen refererar till att religionsfriheten kan 

begränsas genom lag enligt EKMR art 9 med hänsyn till skyddsaspekter såsom skydd 

för allmän ordning
43

 och till att Europadomstolen godkänt en fransk lag om slöjförbud 

på offentliga platser hävdar man slentrianmässigt att förslaget kan strida mot 
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religionsfriheten.
44

 Avsaknaden av analys gällande denna fråga är en brist  i förslaget, 

men berörs inte mer i denna uppsats.    

2.3.2 Ordningsstörning och fara för den allmänna ordningen  

För att omfattas av förbudet måste en maskerad person genom sitt beteende störa den 

allmänna ordningen eller utgöra en fara för denna.
45

 Bedömningen huruvida en person 

stör den allmänna ordningen är individuell. Att delta i en folksamling eller att utgöra en 

grupp av några personer är därför inte av relevans för bedömningen. Utredningen anför 

att de problem som ska bekämpas kan åstadkommas av en liten grupp. Behovet att 

ingripa kan rikta sig emot en enda individ. Således kan en "fredlig" maskerad person stå 

nära andra maskerade personer som stör den allmänna ordningen utan att straffansvaret 

blir aktuellt.
46

   

Vad som utgör en ordningsstörning eller fara för den allmänna ordningen ska anses 

omfatta vad som förstås av begreppet enligt 13 § polislagen och den allmänna 

maskeringsförbudslagen.
47

 Det innebär att det ska vara fråga om ett "uppträdande som 

innefattar angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från 

allmän synpunkt".
48

 Att en person vägrar att lyda en polismans tillsägelse räcker inte för 

att störa den allmänna ordningen. Bristande efterrättelse av en sådan  tillsägelse kan 

dock leda till störningar i den allmänna ordningen vilket kan anses störa den allmänna 

ordningen.
49

 Utredningen anger att en sedvanlig "helhetsbedömning med beaktande av 

alla omständigheter måste göras".
50

  

Utredningen anför att denna bedömning består av ordningsläget i stort på arenan och 

vilken risk för skador eller andra olägenheter som kan uppträdandet kan medföra för 

omgivningen.
51

 En typisk ordningsstörning, enligt utredningen, "kan vara skadegörelse, 

obehörigt beträdande av spelplanen under ett idrottsarrangemang eller användning av 

otillåten pyroteknik på ett sätt som innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 

olägenhet för person eller egendom." Med andra ord är det de övriga punkterna i 5:4 OL 

som utredarna har i åtanke.   
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Straffansvar för en maskerad persons uppträdande kan också föreligga om denne utgör 

en omedelbar fara för den allmänna ordningen, det vill säga utan att en ordningsstörning 

är för handen. Av utredningen framgår vidare att begreppet "en omedelbar fara för den 

allmänna ordningen" föreligger när faran är konkret, vilket innebär att den ska vara 

bestämd till tid och rum.
52

 Utredningen påpekar att det vid en sådan bedömning påkallar 

att alla relevanta omständigheter beaktas.
53

 Bedömningen innebär, enligt utredningen, 

att det primärt är en enskild persons beteende i förhållande till andra personer på 

idrottsanläggningen som är avgörande. En ensam maskerad person kan använda 

pyroteknik utan att utgöra en fara för den allmänna ordningen som vid 

idrottsarrangemang med få åskådare i närheten och där ordningen är under kontroll i 

övrigt. Samtidigt kan personen anses uppfylla rekvisiten för konkret fara i en annan 

situation, exempelvis när våld ännu inte realiserats, men är troligt att komma till stånd. 

Personer som uppträder hotfullt men som ej tillgripit våld eller åsamkat skada ska därför 

kunna uppfylla rekvisitet för "utgöra en omedelbar fara". En persons tidigare beteende 

är emellertid en aspekt som inte ensamt får utgöra skäl att ingripa. Polisen ska inte få 

ingripa mot en person som är erkänt hotfull eller våldsbenägen.
54

 En egen reflektion är 

att det ur en polismans perspektiv måste vara svårt att dra skiljelinjen mellan att en 

person är erkänt hotfull och att personen faktiskt uppträder hotfullt. Bedömningen som 

görs är om ett ingripande får göras eller inte. Den mänskliga faktorn kan sannolikt få 

betydelse för bedömningen om stöd för ingripande finns eller inte.     

Något som är särskilt intressant är att utredningen inte anser att otillåten användning av 

pyroteknik, det vill säga utan tillstånd, automatiskt ska utgöra en omedelbara fara för 

den allmänna ordningen.
55

 Huruvida det ovillkorligen ska anses vara en 

ordningsstörning eller ej konstateras inte, men utredningen anser att det finns situationer 

där otillåten användning av pyroteknik inte ska utgöra vad som ska förstås med 

ordningsstörande beteende.
56

 Personer som vill använda pyroteknik kan maskerade 

använda den på en plats som är utom fara för övriga åskådare utan att ha tillstånd för 

detta. Av detta följer att dessa personer inte ska lagföras för det föreslagna 

maskeringsförbudet, men för 5:3 OL. Om dessa personer är maskerade kan de dock inte 

identifieras om inte polis griper personerna omgående. Det vore mer konsekvent och 
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därmed rättssäkert samt mer lättillämpat för polisen om varje otillåten användning av 

pyroteknik utan tillstånd ska sägas innebära ett ordningsstörande beteende.  

 

2.3.3 Idrottsanläggning och idrottsarrangemang       

Tillämpningsområdet för det föreslagna förbudet begränsas till idrottsanläggningar och 

till när idrottsarrangemang där anordnas.  Enligt utredningen ska definitionen av 

begreppen i ordningslagen användas.
57

 En idrottsanläggning enligt OL
58

 är en "inhägnad 

plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning". Gränsen går således av inhägnaden av 

idrottsanläggningen jämte inpasseringskontrollerna, där biljett visas upp eller betalas.
59

  

Med idrottsarrangemang ska samma definition som 5 kap OL användas, nämligen; 

"bland annat tävlingar och uppvisningar inom olika idrotter som anordnas för 

allmänheten på en idrottsanläggning".
60

 Det föreslagna förbudet är inte avhängig någon 

idrott, även om ishockey och främst fotboll är idrotterna som maskering förekommer. 

Inte heller ska vem som är arrangör tillmätas betydelse för om förbudet ska gälla.
61

   

2.3.4 Uppsåt  

För att straffansvar för maskering vid idrottsarrangemang ska vara aktuellt krävs att 

handlingen gjorts med uppsåt.
62

 En gärningsman ska alltså ha uppsåt till att "helt eller 

delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation" och till att bete sig på ett 

sätt som "stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". 

Utredningen problematiserar inte bedömningar om uppsåt varför utredningen sannolikt 

anser att inte detta rekvisit är ett problem. Ett problem som kan uppstå är enligt min 

mening personer som med gott uppsåt försöker hindra andra personer att begå brott eller 

orsaka skada, men som uppträder med ett våldsamt kroppsspråk. Om dessa personer bär 

solglasögon eller liknande föremål, som nämnts under avsnittet 2.3.1 om maskering, 

kan de sägas vara maskerade. Uppsåt till att "helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt 

som försvårar identifikation" är också svårt att bevisa, framförallt eftersom en vitt 

spektrum av typer av maskering kan förekomma. Detta kan dock innebära att personer 

som bara bär ett par solglasögon inte omfattas av vad som utgör otillåten maskering, 
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eftersom de sannolikt inte haft uppsåt att maskera sig. Denna tanke bekräftas inte av 

utredningen eftersom den inte ger någon beskrivning av eventuella problem som kravet 

på uppsåt kan medföra.
63

 

2.3.5 Ringa brott 

Straffansvar ska ej föreligga för ringa brott enligt utredningen. Frågan huruvida ett ringa 

brott föreligger anser utredningen inte heller vara problematiskt då få fall av ringa brott 

lär uppkomma.
64

 Detta är, enligt utredningen, på grund av förbudets formulering och 

avhängighet i personens egna allmänstörande handlande.
65

 Med beaktande av samtliga 

relevanta omständigheter ska ringa brott vara aktuellt om handlingen ej kan anses 

straffvärd trots att förutsättningarna för tillämpning av straffbestämmelsen är 

uppfyllda.
66

 Undantaget bör enligt utredningen ändå finnas då ringa fall inte kan 

uteslutas. Dock analyseras inte vad som utgör ringa fall och när handlingar inte ska ses 

som mindre straffvärda. Enligt min mening finns, mot bakgrund av vad som sagts om 

rekvisitet ordningsstörande beteende, många fall som skulle kunna anses som ringa. 

Utredningen anförde nämligen att ordningsstörande beteende skulle bedömas utifrån en 

helhetsbedömning, vilket dels lämnar ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar 

för den verkställande makten, dels att många fall kan sägas utgöra en gråzon av det 

kriminaliserade området. Bedömningen i den maskeringsförbudslagen kan inte heller 

ligga till grund för bedömningen i det aktuella förslaget. Den förstnämnda lagen är 

nämligen inte fokuserad på den enskildes egna beteende utan en grupps beteende.      

2.3.6 Den föreslagna kriminaliseringens räckvidd 

Det föreslagna förbudet är tänkt att reglera fullbordade brott. Gällande kriminalisering 

av vissa brott kan det vara önskvärt att straffbelägga även tidigare stadium än fullbordan 

för att kunna ingripa tidigare och beivra exempelvis samhällsfarliga brott.(källa ska 

läggas till) Tidigast i händelsekedjan till det att ett brott är fullbordat kan sägas vara 

innehav av utrustning som ska användas till att fullborda brottet. Utredningen anser att 

innehav av maskeringsutrustning inte ska omfattas av förbudet. Skälen för att 

kriminalisera innehav är inte starka jämfört med skälen emot. Som grund för detta 

påstående anges att vardagliga klädesplagg ofta används som maskeringsutrustning, 

plagg med ett i vanliga fall oskadligt användningsområde och som troligen ofta innehas 
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av många på en idrottsanläggning.
67

 Ett förbud mot innehav av maskeringsutrustning 

skulle därför behöva riktas mot de som har ett "ont uppsåt" med sitt innehav. 

Utredningen anser därför att kriminalisering av innehav skulle "medföra stora 

tillämpningsproblem".
68

 Härnäst i händelsekedjan till det att ett brott har fullbordats är 

stämpling, förberedelse, försök till brott. Utredningen anser att kriminalisering av dessa 

handlingar i praktiken skulle leda till tillämpningsproblem och utredningsvårigheter på 

samma sätt som kriminalisering av innehav av maskeringsutrustning. Därför ska ingen 

kriminalisering ske.
69

    

Emellertid anser utredningen att medverkan till fullbordat brott ska omfattas av 

förbudet. Bestämmelserna i 23 kap brottsbalken om medverkan till brott ska då 

tillämpas.
70

 Utredningen ger som exempel att den som förser en person med 

maskeringsutrustning kan dömas för medhjälp om övriga rekvisit för medverkan är 

uppfyllda.
71

 Det bör rimligen kunna hävdas vara ytterst få fall som medhjälp kan bli 

aktuellt då den som medverkat till brottet måste ha uppsåt till gärningsmannens uppsåt. 

En egen reflektion är att det kan ifrågasättas om beteendet att exempelvis förse någon 

med maskeringsutrustning är straffvärt, vilket utredningen dock anför.
72

 Denna aspekt 

analyseras inte närmre i denna uppsats.      

2.4 Förslagets brister enligt remissinstansernas kritik 

Remissinstanserna har yttrat sig över förslaget. Dessa betänkanden är relevanta att 

redogöra för då de är det enda av rättskällevärde som behandlar förslaget ifråga. 

Sammanfattningsvis råder konsensus om att förslaget har ett gott syfte och utgör en 

viktig markering mot ett oönskat beteende i samhället. Dock anför remissinstanserna JO 

och Advokatsamfundet att förslaget innebär en svår uppgift för den verkställande 

makten att tillämpa den föreslagna bestämmelsen.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL),
73

 Brottsförebyggande rådet (BRÅ),
74

 

Åklagarmyndigheten
75

 och Förvaltningsrätten i Stockholm
76

 ställer sig positiva till 
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förslagets syfte att stärka idrotten och möjliggöra säkra positiva idrottsarrangemang. 

SKL vill emellertid att förslaget ska vara mer generellt i så motto att maskering i 

samband med idrottsarrangemang ska vara förbjudet oavsett om man stör den allmänna 

ordningen eller ej. BRÅ yttrar kritik mot att ingen uppföljning gjorts av den allmänna 

maskeringslagen. Bristande kartläggning är en brist i förslaget vilket antyds även i 

utredningen.
77

 Svea hovrätt hävdar att det endast är befogat att använda 

kriminaliseringsinstrumentet om straffsanktionen medför ökade förutsättningar att 

ingripa mot och avbryta förfaranden som är skadliga. Möjligheter att lagföra personer 

bedömer hovrätten som stärkt om förslaget genomförs och kriminalisering bör även ha 

en brottsavhållande effekt.
78

  

Advokatsamfundet riktar kritik mot förslagets tilltänkta tillämpning. Samfundet 

ifrågasätter om den effekt som förslaget åsyftas få verkligen kommer uppnås. Detta med 

bakgrund av de svåra gränsdragningsproblem som är förenat med att avgöra vilka 

maskerade personer faktiskt stör den allmänna ordningen. Denna svåra uppgift åläggs 

polisen som lär få erfara bevisproblem och kritik för ingripanden. Samfundet riktar 

också kritik mot avsaknaden av stöd för att förbudet kommer ha den avhållande effekt 

som den föreslås ha. Sådant stöd kunde erhållits från en uppföljning av andra länders 

reglering av problemet, men en sådan har inte gjorts.
79

   

JO är mest utförlig och kritisk. Ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang måste 

ha en sådan avhållande effekt som är avsedd. Detta innebär att personer som tänkt 

maskera sig måste av rädsla för straff eller andra sanktioner avhålla sig från 

maskeringen och därefter också från att ägna sig åt ordningsstörande beteende. 

Ombudsmannen tillägger att lagföring inte på annat sätt ska vara tillräckligt eller 

möjligt, för att uppnå syftet med det föreslagna förbudet. JO anför därutöver att om 

risken för att lagföras för brottet är obefintlig kommer personer inte att avstå från att 

maskera sig. Förbudet kräver därför att personer kommer kunna identifieras. Ett 

maskeringsförbud av detta slag tillför heller inte något nytt verktyg för polisen att 

ingripa enligt JO. Inte heller förstärks chanserna att lagföra personer om förslaget 

ikraftträder eftersom förslaget kräver att en person är aktiv under ordningsstörningen. 

Kan detta konstateras får polisen redan idag gripa personen. JO menar att i endast få fall 
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kan möjligheterna till att lagföra en person öka, nämligen när personen utgör en 

ordningsstörning men inte begår ett brott. I dessa fall menar dock JO att det istället kan 

ifrågasättas om ett sådant handlande framstår som tillräckligt straffvärt. Angående 

maskering anser JO att förbudet i vissa situationer inte kan anses försvarbart. Personer 

som visserligen stör den allmänna ordningen, men som delvis skylt sitt ansikte med ett 

godtagbart syfte omfattas av straffbestämmelsen. I dessa fall är JO av den meningen att 

kriminaliseringen är för vidsträckt.
80

 

3 Nuvarande reglering rörande ordning och 

maskeringsförbud 
För att utvärdera förslaget om maskeringsförbud förklaras nedan liknande relevant 

lagstiftning och den praktiska tillämpningen av denna. Syftet med detta är att klarlägga 

vilka befogenheter som nuvarande reglering ger polisen och bristerna i nuvarande 

reglering och hur förslaget sannolikt kommer tillämpas om det träder ikraft. 

3.1  Ordningslagen  

3.1.1 Syfte och ändamål  

Det föreslagna förbudet enligt betänkandet om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang är tänkt att placeras i ordningslagens femte kapitel. Reglering på 

området om ordning och säkerhet är generellt byggt på ordningslagen funktion och 

systematik. Ordningslagen tillkom för att sammanföra de tidigare gällande regelverken; 

allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna 

sammankomster samt anpassa ordningsföreskrifterna till 8 kap RF.
81

 OL stadgar 

föreskrifter som ska säkra den allmänna ordningen och säkerhet på offentliga platser,
82

 

även om inte detta går att direkt utläsa i lagens proposition.  

3.1.2  Ordningslagen 5 kap - Särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang 

Det föreslagna förbudet om maskeringsförbudet vid idrottsarrangemang tänkt att 

placeras i ordningslagens femte kapitel. Detta kapitel tillkom efter arbetet i 

propositionen "ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang" och 

har till syfte att stärka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang.
83
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Sammanfattningsvis ledde detta till införandet av straffsanktionerade förbud mot att på 

idrottsanläggning, när idrottsarrangemang där anordnas, inneha eller använda 

pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål 

på denna.
84

 Ordningsstörningar på idrottsarrangemang utgör ett samhälleligt problem 

enligt propositionen.
85

 Därför infördes två straffsanktionerade förbud på 

idrottsanläggningar vid idrottsarrangemang oavsett vem som är arrangör. I 5:3 OL 

stadgas förbudet att inneha och använda pyroteknik utan att tillstånd medgivits. 

Pyroteknik innefattar bengaliska eldar, raketer och fyrverkeribomber.
86

  I 5:4 st. 1 p 1 

OL förbjuds att obehörigen beträda spelplanen och anslutande område och i p 2 förbjuds 

att kasta in föremål på densamma. Av 5:5 OL framgår att straffansvar endast är gällande 

för uppsåtliga överträdelser av 5:3 st. 1 och 5:4 OL. Därutöver är ringa överträdelser 

också undantagna från straffansvar. Enligt propositionen framgår något otydligt att både 

resultatet och personens syfte kan beaktas vid bedömningen om ett ringa fall 

föreligger.
87

 Förbuden är exempel på beteenden eller företeelser som kan störa den 

allmänna ordningen. Som utredningen till förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang hävdar förekommer trots förbudet i 5:3 OL otillåten användning av 

pyroteknik och indicier pekar på att användandet inte avtar utan ökar.
88

    

Enligt förslaget till förbud mot maskering vid idrottsarrangemang fastställer utredningen 

att definitionen av ordningsstörning och fara för denna ska ha samma betydelse som i 

den maskeringsförbudslagen och i polislagen 13§, men även ska otillåten användning av 

pyroteknik sägas ingå i begreppet i fall då användningen kan riskera orsaka skador.
89

 

Detta innebär en överlappning av förbuden, vilket ska kommenteras i avsnitt 6.   

Allmänna sammankomster är enligt 2:1 ordningslagen bland annat demonstrationer, 

religiösa möten, teater - och biografföreställningar och föreläsningar i utbildningssyfte 

eller för allmän bildning. Sammanfattningsvis innebär detta att en grupp människor som 

i någon mån organiserat använder en eller flera intellektuella fri - och rättigheter och 

som allmänheten har tillträde till omfattas av begreppet. Offentliga tillställningar är 

enligt 2:3 OL idrottstävlingar, dansarrangemang, festtåg och marknader. Allmänheten 

ska äga tillträde till tillställningen för att den ska uppnå kravet på offentlighet. Således 
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bör man kunna hävda att offentliga tillställningar inte är lika nära sammankopplade med 

människors rättigheter utan önskan av förströelse. 

Polisens nuvarande befogenheter att ingripa vid idrottsarrangemang är att upplösa 

offentliga tillställningar enligt 2:22 OL om exempelvis arrangemanget kommer till 

stånd trots att tillstånd nekats. Enligt 2:23 OL får polisen också upplösa ett 

idrottsarrangemang om det vid tillställningen begås brott mot offentligrättslig 

lagstiftning eller om idrottsarrangemanget medför oordning, fara för besökare eller 

allvarlig trafikstörning. Enligt 2:24 OL får upplösning ske endast om mindre ingripande 

åtgärder visats sig vara otillräckliga. Polisens befogenheter är inriktade på att ingripa 

mot själva idrottsarrangemanget och inte enskilda personer. Mindre ingripande åtgärder 

bör sannolikt vara att ingripa mot enskilda personer som stör den allmänna ordningen 

eftersom ett sådan ingripande påverkar färre. Att ingripa mot enskilda personer framstår 

också som mer proportionerligt i förhållande till intresset av att idrottsarrangemanget 

genomförs, dels för arrangören, dels för enskilda. Befogenheten att ingripa mot enskilda 

personer framgår ej av ordningslagen utan av polislagen som därför ska behandlas i 

avsnitt 4. 

3.2 Lagen om förbud mot maskering i vissa fall 

Maskeringsförbud är inte ett helt nytt fenomen i svensk rätt. Idag förbjuder lagen om 

förbud mot maskering i vissa fall deltagare i en folksamling att täcka ansiktet om 

folksamlingen också stör den allmänna ordningen. Syftet med lagen är att bekämpa 

ordningsstörningar och våldsyttringar vid demonstrationer och andra sammankomster 

för att värna om demonstrationsfriheten och enskildas rättstrygghet vid stora 

arrangemang.
90

 Otillåten maskering är densamma som i departementsbetänkandet, 

nämligen att täcka av ansiktet, helt eller delvis på så sätt att den objektivt försvårar 

identifiering. Ytterligare förutsättningar för förbudets tillämplighet är enligt 1 § att 

personen ska befinna sig på allmän plats deltagandes i en allmän sammankomst enligt 

ordningslagen "som utgör demonstration eller som annars hålls för överläggning, 

opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet samt att det "vid 

sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar 

fara för en sådan störning." Istället för en allmän sammankomst är lagen också 

tillämplig på situationer där en person "deltar i en folksamling som inte utgör en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen 
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genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för 

denna." Vad som innefattar att "delta" i folksamlingen ska tolkas restriktivt enligt HovR 

B 2998-13, sidan 4. Det räcker inte att uppehålla sig i anslutning till folksamlingen för 

att omfattas av förbudet.
91

 Som BRÅ bifogat i sitt remissvar till det föreslagna förbudet 

har lagen om förbud mot maskering i vissa fall resulterat i tretton lagföringar sedan 

2006 då lagen ikraftträdde.  

Vad som utgör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen är 

vad som ska förstås av begreppen som följer av ordningslagen. Idrottsarrangemang är 

enligt 2:3 OL en offentlig tillställning, vilket även utredningen Ds 2014:44 kommer 

fram till.
92

 Trots att ett idrottsarrangemang ofta kräver att besökare betalar för att få 

inträde är arrangemanget ändå offentligt enligt 2:3 3 st. OL. 

Lagen om förbud mot maskering i vissa fall är inte tillämplig på maskerade personer 

som deltar i folksamlingar som utgör offentliga tillställningar däribland 

idrottsarrangemang. Som nämnts i avsnitt 2.2 är maskeringsförbudslagen tillämplig på 

två av de tre huvudfall som maskering i samband med idrottsarrangemang förekommer. 

Vid stormning av idrottsanläggningens entréer och vid marscher till idrottsanläggningar 

förekommer maskering i syfte att inte kunna identifieras och sedermera lagföras för 

brott mot den allmänna ordningen eller skadegörelse. (källa) I dessa fall är lagen om 

förbud mot maskering i vissa fall tillämplig eftersom folksamlingen antingen utgör en 

allmän sammankomst eller en annan folksamling som inte är att anse som en offentlig 

tillställning. Vid otillåten användning av pyroteknik under ett idrottsarrangemang, är 

lagen därför inte tillämplig. Därför anses ett behov av ett förbud om maskering vid 

idrottsarrangemang också finnas.  

Den maskeringsförbudslagen är tillämplig vid deltagande i en grupp som utgör en 

ordningsstörning. Vad som ska bedömas är alltså om en person deltar i den 

ordningsstörande gruppen samt om grupp över huvud taget utgör en ordningsstörning. 

Förbudet enligt förslaget ska omfatta personens egna beteende. Därför fordras en 

enskild bedömning av en polisman huruvida en viss person genom sitt uppträdande stör 

den allmänna ordningen. 
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3.3 Lagen om tillträdesförbud  

Tillträdesförbud är en komponent i arbetet för att bekämpa idrottsrelaterad brottslighet 

och stärka en positiv supporterkultur. Lagen om tillträdesförbud (2005:321) föreskriver 

att en person kan nekas tillträde till inhägnad plats huvudsakligen avsedd för 

idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation. 

För att ett tillträdesförbud ska vara aktuellt krävs att är särskilda omständigheter 

indikerar att det finns "risk för att personen kommer att begå brott under 

idrottsarrangemang och att brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där" 

enligt 2§. Vad "särskilda omständigheter" inbegriper är om personen tidigare begått 

brott mot den allmänna ordningen på tidigare evenemang, eller mot enskilda.
93

 Vad som 

åsyftas kan således vara brott enligt 16 kap respektive 3 kap BrB nämligen ohörsamhet 

mot ordningsmakten. "Särskilda omständigheter" kan också vara brott mot 

ordningslagen och dess 5 kap såsom otillåten användning av pyroteknik. Den som 

bryter mot ett tillträdesförbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 

22§ tillträdesförbudslagen.
94

 Ett tillträdesförbud ska vara tidsbegränsat och högst gälla i 

tre år enligt 3§.  

Emellertid hindrar inte tillträdesförbud att personer som inte tidigare deltagit i 

ordningsstörande åtgärder från att begå brott på idrottsanläggningar. Vad lagen beivrar 

är att personer med erkänt ordningsstörande beteende begår nya brott om dessa personer 

lagförts för tidigare handlingar. Polisen får ta med en person, som stör den allmänna 

ordningen  som förväntas beläggas med kortare tillträdesförbud, för förhör enligt 9 b §.       

3.4 Kameraövervakningslagen  

Samtliga föreningar i högsta serien i fotboll och ishockey måste enligt 

förbundsbestämmelser utrusta sin idrottsanläggning där idrottsarrangemang anordnas 

med kameraövervakning.
95

 Kameraövervakning anses nämligen som en viktig del i 

arbetet att identifiera personer som stör den allmänna ordningen och begår brott på 

idrottsanläggningar.
96

 Utredarna till förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang konstaterar dock att kartläggningen av effekterna av 

kameraövervakning på arenor är svåröverskådlig, men att problemet med användning av 
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pyroteknik inte har minskat.
97

 Effekterna av kameraövervakning som en del av 

beivrande av ordningsstörningar på idrottsarrangemang är svårbedömda.
98

 Den 

brottsavhållande effekt som ökad kameraövervakning är ämnad att ha är därmed 

tveksam. Förutsättningarna finns för att ha kameraövervakning på idrottsarrangemang 

eftersom syftet med kameraövervakningslagen (2013:460) (KÖL) är att tillgodose 

behovet av övervakning för berättigade ändamål enligt 1 §. Sådana berättigade ändamål 

är exempelvis att förebygga, avslöja och utreda brott.
99

  Kameraövervakning på platser 

där allmänheten äger tillträde, såsom ett idrottsarrangemang,  kräver tillstånd enligt 8 §. 

Enligt 7 § KÖL ska kameraövervakningen ske lagligt,  i enlighet med god sed och med 

hänsyn till enskildas personliga integritet. Vid anordnande av idrottsarrangemang som 

avses i förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang möts det inga svårigheter 

att beviljas tillstånd för kameraövervakning av läktare och andra utrymmen på 

idrottsanläggningen som ordningsstörningar förekommer.       

4 Polislagen 

4.1 Syfte och ändamål 

Det föreslagna förbudet om maskering vid idrottsarrangemang är utformat så att polisen 

ska vara den verkställande makten i lagföring av personer som bryter mot förbudet. En 

utgångspunkt för denna uppsats är att undersöka hur polisen ska ingripa när det sker 

överträdelser av förbudet. Polislagen föreskriver befogenheter för polisen att vidta 

åtgärder som inskränker människors rättigheter och vilka principer som ska genomsyra 

ett sådant ingripande. Polislagen föreskriver också hur ingripande ska ske i en given 

situation. Polisingripanden, som emellertid var att anse som berättigade, var tidigare 

grundat i sedvanerätt, vilket inte speglade 1974 års regeringsforms och 

legalitetsprincipens krav på förutsebarhet. Polislagen ersatte vid sin tillkomst denna 

sedvanerätt och ska uppfylla grundlagens krav på legalitet och lagstöd vid 

rättighetsinskränkning.  Polisens befogenheter är dock inte uttömmande föreskrivna i 

polislagen utan framgår också av bland annat rättegångsbalken.
100
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Av 1 § PolisL framgår att "som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa 

och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp." Ett annat stadgande 

som inte ger polisen befogenheter att inskränka rättigheter men som beskriver den 

verksamhet som polisen ska bedriva är 2 § däri stadgas polismyndighetens olika 

uppgifter. Polisens olika verksamheter kan uppdelas i paragrafens fyra punkter 

nämligen 1) den brottsbekämpande verksamheten, 2) övervakningsverksamheten, 3) den 

brottsutredande verksamheten och 4) den hjälpande verksamheten. En polisman har 

skyldighet att enligt 9 § PolisL rapportera om ett brott som han eller hon får kännedom 

om. Införstått i denna skyldighet anses att ingripa mot det begångna brottet.
101

 Om det 

begångna brottet är bagatellartat och uppenbart inte kan tänkas leda till annan påföljd än 

böter får polismannen lämna rapportereftergift enligt andra stycket.     

4.2  Våldsanvändning enligt PolisL 10 §   

Vid fullgörande av tjänsteåtgärd kan en polisman känna sig tvungen att begagna sig av 

våld för att säkerställa att ordningen upprätthålls. Enligt polisens framarbetade taktik 

mot folksamlingar som vid idrottsarrangemang grundad i SPT (särskild polistaktik) är 

emellertid dialog med supportrar och andra brottsförebyggande åtgärder viktiga för att 

ordning ska råda på sådana tillställningar.
102

 Om en person bryter mot det föreslagna 

förbudet eller annat förbud ska en polisman ingripa mot personen enligt 9 § PolisL. Det 

bör förefalla naturligt att inte en polisman ska använda våld vid ingripanden som inte 

kräver det. I vissa fall kan ingripanden ske utan att personen som ska gripas gör något 

motstånd. Enligt 10 § PolisL får en polisman när andra åtgärder anses otillräckliga 

använda våld vid ett ingripande om det mot bakgrund av aktuella omständigheter anses 

förvarligt samt om ytterligare förutsättningar är för handen. Dessa ytterligare 

förutsättningar anges i punkter i 10 § 1 st. och är typfall på situationer när polisen ska få 

kunna använda våld, exempelvis när polismannen möts med våld eller hot om våld, ska 

göra ett frihetsberövande, avvärja ett brott eller en fara för liv eller egendom. Typfallen 

kompletteras med en allmänt formulerad bestämmelse som riktar sig mot att kunna 

upprätthålla ordningen i de fall som de andra punkterna inte kan sägas omfatta 

situationen helt. 10 § PolisL kan sägas ge uttryck för proportionalitetsgrundsats då andra 

medel ska prövas först och att ingripandet ska vara försvarligt. Mer om denna 

bedömning görs i avsnitt 5.3. Berggren och Munck erinrar om att bestämmelsen inte ger 
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polisen någon annan befogenhet än just våldsanvändning.
103

 Bestämmelsen ger polisen 

befogenhet att använda våld vid ett ingripande som följer av annan bestämmelse. 

Polisen måste således åberopa 10 § PolisL i samband med annan föreskrift, exempelvis 

gripande eller husrannsakan enligt rättegångsbalken.  

Gällande det föreslagna förbudet mot maskering vid idrottsarrangemang kan 

våldsanvändning mot personer som gör sig skyldiga till överträdelse av förbudet komma 

ifråga vid ett ingripande såsom ett gripande,  avvisande, avlägsnande och  tillfälligt 

omhändertagande.  

4.3 Avvisande, avlägsnande och tillfälligt omhändertagande enligt 

PolisL 13§ 

Till skillnad från ordningslagen är polislagen mer inriktad på polisens befogenheter att 

ingripa mot enskilda. När någon stör den allmänna ordningen  eller utgör en omedelbar 

fara för denna får en polisman enligt 13 § PolisL avvisa eller avlägsna personen när det 

är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas.
104

 Befogenheten att avvisa 

eller avlägsna sträcker sig till att även att ingripa i preventivt syfte: "detsamma gäller 

om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas". Enligt 

13 b § får en polisman avvisa personer från exempelvis idrottsanläggningar om 

arrangemang där upplösts av polisen. 

Först och främst vore uppmaningar och tillsägelser vara det lindrigaste åtgärden som 

polisen företar sig när en person stör den allmänna ordningen. Därefter följer ett 

avvisande som innebär att en person hindras att tillträda ett område. Om detta 

ingripande är otillräckligt kan ett avlägsnande ske vilket innebär att den 

ordningsstörande personen flyttas från platsen där denne befinner sig. Skulle ett 

avvisande eller avlägsnande vara otillräckligt för att uppnå det avsedda ändamålet får 

personen tillfälligt omhändertas enligt 13 § 2 st. PolisL. Ett avlägsnande kan innebära 

en förflyttning en kortare sträcka, dock inte så långt att ingripande kan sägas vara så 

ingripande att det utgör ett tillfälligt omhändertagande. Ett tillfälligt omhändertagande 

ska i huvudsak innefatta att personen inte tas bort ifrån en plats utan tas till en plats, 

exempelvis för förhör.
105

 Vid omhändertagande ska nämligen personen snarast möjligt 

förhöras enligt 17 § PolisL. Skiljelinjen är svårdragen, men inte relevant för syftet i 
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denna uppsats. Bestämmelsen erinrar om behov - och proportionalitetsprincipen. 

Åtgärden ska både vara nödvändig och lindrigare åtgärder ska ha företräde framför ett 

omhändertagande.
106

  

4.4 Förhållande till gripande enligt rättegångsbalken 

När en person stör den allmänna ordningen kan grund för straffprocessuella 

tvångsmedel finnas då personen gör sig skyldig till brott. Enligt 18 § PolisL får inte en 

person hållas kvar eller tillfälligt omhändertas om personen ska gripas enligt 24 kap RB. 

Inga formella hinder finns dock i denna situation mot att avvisa eller avlägsna en person 

med stöd av PolisL 13 §. Emellertid följer av bestämmelserna att om skäl för anhållan 

föreligger "skall" ett gripande ske. PolisL 13 § föreskriver däremot ingen skyldighet att 

ingripa utan en polisman "får" ingripa. Av detta kan utläsas att ett gripande "har 

företräde" givet att förutsättningarna för tvångsmedlet föreligger.  

Ett gripande ska enligt 24:7 1 st RB göras om det finns skäl att anhålla någon, i 

brådskande fall även utan anhållningsbeslut. Vad som utgör brådskande fall är när ett 

gripande inte kan avvaktas utan måste ske omgående för att inte personen ifråga kan 

förstöra bevisning eller fly brottsplatsen, alltså när så kallad kollusionsfara eller 

flyktfara föreligger. Om åklagarens beslut i anhållansfrågan kan avvaktas så får ett 

gripande inte ske enligt JO 2003/04 s 67 där ingen av de aktuella farorna förelåg och där 

anhållansbeslutet kunde avvaktats. Förutsättningarna för gripande är alltså om det finns 

skäl att anhålla någon. Därför är syftet med ett gripande att provisoriskt frihetsberöva en 

person för att säkerställa dennes identitet eller att åklagaren ska kunna hinna besluta om 

personen ska anhållas eller släppas på fri fot. Skäl för anhållan består av att en person 

anses skäligen misstänkt för brottet. Vad denna misstankegrad kan sägas innebära är att 

bedömaren utan subjektiva övertygelser ska kunna med objektiva omständigheter visa 

på att personen är skyldig och att dessa omständigheter har en vissa styrka.
107

 Stor 

muskelmassa och stor kappmuskulatur utgör inte allena omständigheter som grundar 

skälig misstanke om dopningsbrott, även om det senare brukar indikera att personen tar 

dopningspreparat enligt doktrin på området anför ombudsmannen i JO 2014/15 s 100. 

JO menar att det skulle behöva finnas ytterligare omständigheter som talar för 

personens skuld för att skälig misstanke skulle kunna föreligga. En maskerad person 
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(innehavande en bengalisk eld) bör inte, med denna argumentation, kunna bli gripen om 

polisen inte identifierat att någon ordningsstörning ägt rum.     

 

4.5 Polisens befogenheter att ingripa 

4.5.1 Befogenheter enligt nuvarande reglering 

När ett idrottsarrangemang anordnas är polisen den verkställande makten som har 

befogenheter att upprätthålla säkerhet och att säkra att allmän ordning råder.   Polisen 

får enligt OL ingripa mot personer som gör sig skyldiga för brott enligt femte kapitlet i 

OL, exempelvis vid otillåten användning av pyroteknik eller när personer beträder 

spelplanen eller kastar in föremål på densamma. Polisen har också befogenhet enligt 

andra kapitlet att upplösa idrottsarrangemang om de hålls utan tillstånd eller medför 

oordning eller fara för besökare till sådan grad att andra åtgärder visats sig vara 

otillräckliga för att ordning ska kunna upprätthållas enligt 2:22-24 §§ OL.   

Polisen får, i likhet med befogenheterna i ordningslagens femte kapitel, med stöd av 

maskeringsförbudslagen gripa personer som gör sig skyldiga till överträdelse av 

förbudet i lagen. Denna överträdelse, som redogjorts för i avsnitt 3.2, innebär att en 

person deltagit maskerad i en folksamling som utgör en ordningsstörning. 

Folksamlingen får dock inte utgöra en offentlig tillställning. Polisen kan med stöd av 

maskeringsförbudslagen ingripa mot maskerade ordningsstörande personer som är på 

väg till ett idrottsarrangemang, vid slagsmål mellan föreningarnas "supportar" och när 

dessa stormar arenaentréer. Eftersom idrottsarrangemang är offentliga tillställningar kan 

inte polisen ingripa mot personer med stöd av den maskeringsförbudslagen.  

Enligt 9 b §  i lagen om tillträdesförbud får polisen ta med en person för förhör om 

personen stör den allmänna ordningen och förväntas beläggas med kortare 

tillträdesförbud.      

Polisen får enligt 13 § PolisL avvisa eller avlägsna och i sista hand tillfälligt 

omhänderta en person som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara 

för denna när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Polisen får 

även använda bestämmelsen i preventivt syfte, det vill säga ingripa mot en person som 

avser att begå en straffbelagd handling. Polisen har befogenhet att enligt RB gripa en 

person i skyndsamma fall när personen är skäligen misstänkt för ett brott. Polisen får 



 
 

26 
 

inte enligt 18 § PolisL tillfälligt omhänderta en person om personen ska gripas. 

Emellertid finns inga hinder att tillfälligt omhänderta en person och medtaga denne för 

förhör. Syftet med åtgärderna i PolisL är att säkra allmän ordning och säkerhet genom 

att ta bort ordningsstörande personer från platsen. Syftet med ett gripande är inte att 

säkra ordningen utan att säkerställa att en person inte förstör bevisning eller flyr.  

4.5.2 Hur polisens befogenheter används vid idrottsarrangemang enligt praxis 

Idrottsrelaterat våld är något som får stor medial uppmärksamhet.
108

 Trots detta finns få 

fall som resulterat i en rättslig prövning. För att belysa hur förslaget om 

maskeringsförbud ska tillämpas och i vilken kontext detta görs redogörs nedan för fall 

där polisens befogenheter tillämpats vid och i anslutning till idrottsarrangemang. 

Fall där maskeringsförbudslagen har tillämpats är följande. I ett fall från Svea hovrätt 

åtalades sju personer för händelser vid Kärrtorpskravallerna.
109

 Åtalspunkten var 

våldsamt upplopp 16:3 BrB, men inte brott mot maskeringsförbudslagen trots att tre 

personer var maskerade och att gruppen störde den allmänna ordningen genom att mer 

eller mindre systematiskt störa och angripa en allmän sammankomst. Samma åtalsgrund 

och händelseförlopp under kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg gjordes gällande i 

NJA 2002 s 533. Eventuella bevissvårigheter kan vara för handen när upplopp ska 

bedömas. I folksamlingen ska den som är anstiftare och anförare dömas för brottet, 

vilket innebär den som inger folksamlingens uppsåt att genomföra upploppet samt den 

som leder folksamlingen under händelseförloppets gång.
110

 Detta kan av naturliga skäl 

vara svårt att bedöma eftersom varje deltagare i folksamlingen kan vara lika delaktiga 

samt att deras uppsåt ska vara att göra motstånd mot myndighet. Eftersom uppsåtet 

enligt förbudet i maskeringsförbudslagen endast ska täcka deltagande i en folksamling 

som stör den allmänna ordningen bör det sannolikt vara lättare att styrka överträdelse av 

detta förbud än våldsamt upplopp. Den maskeringsförbudslagen fanns  dock inte vid 

incidenten vid EU-toppmötet. Vid det andra fallet fanns dock denna lag, men den 

användes inte. Detta belyser att trots att kriminalisering finns innebär detta inte att antal 

lagföringar automatiskt ökar. Varför åklagaren inte valde att åtala de maskerade 

personerna med stöd av maskeringsförbudslagen kan dock inte utrönas, men 

ifrågasättas.  
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Angående fall där övriga förbud i ordningslagens femte kapitel har berörts ska belysas 

av detta stycke. Tingsrätten i Gävle prövade ett fall där en åskådare kastade in en 

glasflaska på isen under pågående hockeymatch varvid han dömdes för framkallande av 

fara för annan.
111

 Efter detta fall har användning av pyroteknik och inkastning av 

föremål ökat och lett till förbud i ordningslagens femte kapitel.
112

 Sedan införandet av 

förbuden i april 2009 har dock endast ett fåtal incidenter lett till åtal. Förbudet att inneha 

eller använda pyroteknik har prövats tre gånger. Användningen av pyroteknik i fallet 

från Hovrätten för Nedre Norrland var av sådan ofarlig art att det ansågs som ringa då 

ett fåtal personer befann sig på platsen.
113

 I en dom från Svea hovrätt ansågs den åtalade 

skyldig till överträdelse av förbudet då han använt pyroteknik i 20-30 sekunder, trots 

invändningen att det gjorts i nöd med hänsyn till att en förlupen bengal riskerade att 

skada andra.
114

 Polismannen hade i fallet vissa svårigheter att veta om den åtalade tänt 

bengalen, men nödinvändningen godtogs inte. I ett mål från Göta hovrätt lyckades inte 

åklagaren bevisa uppsåt till försök till misshandel när en person kastat en så kallad 

rökbomb mot en annan person på en läktare.
115

 Åklagaren använde inte åtalsgrunden i 

5:3 OL trots att förbudet införts. Förbudet att beträda planen har varit för rättslig 

prövning två gånger och i ett av fallen kunde inte den åtalade bevisas vara skyldig för 

brottet.
116

 Dessa fall visar på att det trots ett förbud mot otillåten användning av 

pyroteknik och att beträda spelplanen inte är många fall som leder till rättslig prövning. 

Dessa fall symboliserar inte heller de svåra incidenterna som sannolikt ska beivras med 

det föreslagna maskeringsförbudet. Frågan som bör väckas i samband med detta är 

huruvida kriminalisering som inte använts i praktiken är legitim. Till denna fråga 

återkommer jag till i avsnitt 6.    

Visavi tillämpningen av 13 § PolisL är följande fall relevanta. Fallen påvisar att 

tillämpningen av bestämmelsen ibland framstår som slentrianmässig. Situationerna där 

bestämmelsen tillämpats har också varit svåra, varför granskande instans inte valt att 

kritisera polisens tillämpning i nämnvärd utsträckning. I NJA 1993 s 360 störde en 

person en pågående förrättning genom att skapa tumult och få polisen att känna sig 

hotade. Detta  ledde till att polisen bedömt det som tvunget att omhänderta mannen. 
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Högsta domstolen uttalade att det är svårt att bedöma om en persons beteende stör den 

allmänna ordningen eller kommer leda till brott när ett ingripande sker på ett tidigt 

stadium. Mannens inledande beteende vid polisens ingripande och hans tidigare 

beteende vid liknande förrättningar utgjorde dock grund för att tro att mannens skulle 

kunna störa den allmänna ordningen. Grund för ingripande enligt 13 § PolisL bedömdes 

föreligga även om valet av ingripande kritiserades. I exempelvis JO 2013/14 s 181 

uppstod svåra ordningsstörningar på läktarsektioner. JO går inte närmare in på vilka 

ordningsstörningar som inträffade och om dessa utgjorde grunder för ingripanden enligt 

13 § PolisL. Vad som klarläggs är att supportrar ägnade sig åt upplopp och 

våldsamheter. Enligt min mening ska begreppet "ordningsstörning" därför kunna sägas 

vara ordningsstörande beteende som inte uppfyller alla rekvisit i en straff - eller förbuds 

bestämmelse, men som likväl anses värt att beivra. Denna tanke kan finna stöd i 

polisens instruktioner i ett fall från Svea hovrätt där polismän hade fått instruktion om 

att tillämpa 13 § PolisL mot personer som uppträde med ett normbrytande beteende.
117

 

Detta ansågs dock av hovrätten inte vara grund för ett avlägsnande. 

JO 2013/14 s 181 vittnar om hur komplicerade åtgärder på läktare kan vara och där den 

särskilda polistaktiken (SPT) använts i praktiken. Ombudsmannen granskade i ärendet 

polisens insatser vid en så kallad högriskmatch, en ishockeymatch mellan de 

konkurrerande föreningarna AIK och Djurgården. Många anmälningar inkom där 

åskådare hävdade att polisen förfarit med övervåld, gjort grundlösa gripanden, 

omhändertaganden och kroppsbesiktningar. Även angrepp mot personer som inte gjort 

något motstånd alls rapporterades också. Polisen använde alltså SPT som arbetsmetod, 

vilket ju görs även idag vid idrottsarrangemang. Taktiken skulle tillämpas offensivt som 

ett svar på tidigare högriskmatcher där polisen inte kunnat kontrollera folksamlingar.  

Gripanden och omhändertaganden skulle därför ske snabbt och diskret. Friktioner 

förväntades, men skulle inte ses som ett hinder från att ingripa. Friktioner inträffade och 

kaosartade scener uppstod med bland annat flertalet JO-anmälningar som följd. JO 

uttalade dock ingen kritik i frågan om polisen agerat oproportionerligt eller skapat 

onödig oordning vid insatsen när arrangemanget ägde rum. JO menade att det var visat 

att supportrarna i lika stor grad varit delaktiga i den tumult som uppstod. Emellertid 

kvarstår det faktum att allvarliga ordningsstörningar ägde rum och att taktiken inte bör 

användas så offensivt som i fallet.  
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Även tre andra polisiära insatser där polisen ställdes inför svåra situationer vid 

högriskmatcher utreddes av JO. JO 2013/14 s 194 behandlade polisens agerande vid en 

högriskmatch i Skåne. Hotbilden mot Malmösupportrar från Helsingborgsanhängare var 

stort och tvingade polisen att vidta åtgärder för att skydda Malmösupportrarna. JO 

erinrar om att bestämmelserna i 13 c § samt 24 § PolisL tillåter att ingripanden görs mot 

enskilda som inte själva stör ordningen. Det primära intresset är allmänhetens intresse 

av ordning, inte att beivra lagöverträdelser. Därför kan det inte uteslutas att även 

"fredliga" människor träffas av polisens åtgärder även om dessa i första hand ska riktas 

mot person som stör ordningen. Eftersom det inte fanns mindre ingripande alternativ för 

att säkerställa ordning och säkerhet förtjänade polisen ingen kritik. 

I JO 1992/93 s 69 omhändertogs 136 personer i samband med en fotbollsmatch mellan 

England och Sverige. JO uttalade att det fanns grund av polisen att ingripa mot ett stort 

antal personer, men inte i form av omhändertaganden utan avlägsnanden. Mest kritik 

fick polisen för att efter att stängt in en folksamling inte försökt identifiera de personer 

som var skyldiga till brott eller som utgjorde fara för ordningen. I folksamlingen som 

instängdes av polisen fanns flera personer som inte hade med saken att göra och andra 

supportrar som av tillfällighet korsat väg med de ordningsstörande supportrarna. Fallet 

belyser vikten av, men även svårigheten i så kallad selektering, identifiering av de 

personer som ingripanden bör rikta sig emot.   

I JO 2013/14 s 201 avlägsnade polisen i Örebro fyra män i preventivt syfte med stöd av 

13 § PolisL. Personerna misstänktes på vaga grunder varit delaktiga i en misshandel 

kort innan polisen ingrep. Männens nervösa beteenden, tidigare kända koppling till 

risksupporternätverk och platsen de befann sig på ledde till att personerna avlägsnades 

nästan fyra kilometer. JO anför att rättslig grund för avlägsnandet saknats då personerna 

inte stört det allmänna ordningen eller varit en fara för denna. Den kritik som riktas mot 

polisen vägs dock upp mot den svåra situation som polisen ställs inför på så kallade 

högriskmatcher. I alla tre så kallade högriskmatcher ställdes polisen inför svåra 

utmaningar. I alla tre uttalanden är JO sparsamt kritisk mot polisen mot bakgrund av 

den svåra situation polisen möts av på denna typ av arrangemang. JO menar att 

problemet bör beredas av den lagstiftande makten och  lämnar därför uttalandena till 

statsmakterna för kännedom. Ärendena kan därför ge stöd åt att ge polisen förbättrade 

befogenheter vid ingripanden mot brott och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. 

Polisen överträdde i samtliga ärenden sina befogenheter, men trots detta förtjänade 
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myndigheten ingen nämnvärd kritik. Huruvida förslaget om maskeringsförbud ger 

polisen förbättrade befogenheter ska redogöras för nedan.     

4.5.3 Befogenheter enligt förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 

Enligt förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang ska det förbjudas att störa 

den allmänna ordningen samtidigt som man är maskerad.
118

 Endast att uppträda 

maskerad vid ett idrottsarrangemang är inte ett brott, eftersom maskering som ska 

förbjudas även kan omfatta att bära solglasögon. Enligt utredningen om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang är Rikspolisstyrelsen positiv till ett förbud, 

men uppger en önskan om ett generellt maskeringsförbud.
119

 Vad som ska förstås med 

ett generellt maskeringsförbud är sannolikt att maskeringsförbud bör råda oavsett om en 

person samtidigt stör den allmänna ordningen eller inte. Detta stöds av 

Rikspolisstyrelsens uttalande i förslaget där man menar att ett maskeringsförbud, oaktat 

hur det utformas, skulle ge polisen befogenhet att ingripa mot personer som endast 

maskerar sig och på så sätt verka brottsförebyggande.
120

 Om ett generellt 

maskeringsförbud skulle råda skulle polisen ha möjlighet att ingripa i ett sådant tidigt 

skede. För att endast omfatta personer med ett "ont uppsåt" hade det varit behövligt att 

ytterligare begränsa innebörden för vad som ska anses utgöra otillåten maskering för att 

inte omfatta alltför många personer. Utredningen valde emellertid inte ett allmänt 

maskeringsförbud och ingripanden kan således inte ske redan då en person uppträder 

maskerad eftersom detta, i sig, inte kommer utgöra ett brott.  

För att polisen ska kunna ingripa krävs nämligen också att den maskerade personen stör 

den allmänna ordningen eller utgöra en fara för denna. Innebörden av begreppet 

"ordningsstörning" ska enligt utredningen vara detsamma som används i 13 § PolisL 

och den maskeringsförbudslagen och kan vara en rad olika beteenden. Av utredningen 

framgår att det speciellt är otillåten användning av pyroteknik som maskering 

förekommer och att det är typfallet av den ordningsstörande beteende som ska 

förbjudas. Emellertid finns redan ett förbud mot användning av otillåten pyroteknik. 

Polisen ges genom det föreslagna förbudet därför inga nya möjligheter att ingripa mot 

personer som stör ordningen på de sätt som är reglerade av andra förbud. Beteenden 

som stör den allmänna ordningen på andra sätt än som anges av förbud eller 

straffbestämmelser omfattas dock av det föreslagna maskeringsförbudet.  
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4.5.4 Förutsedda problem vid tillämpning av förslaget om maskeringsförbud 

Som redogjorts för ovan krävs för att det föreslagna maskeringsförbudet ska kunna 

tillämpas att en person är maskerad på ett otillåtet sätt och att personen samtidigt stör 

den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Vad som utgör 

otillåten maskering har inte klargjorts genom praxis som angår maskeringsförbudslagen, 

där rekvisitet sedan tidigare återfinns. Vad utredningen till maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang redovisar gällande detta rekvisit framstår dess innebörd som oklar. 

Av det som redogjorts för i avsnitt 2.3.1 kan härledas att vad som  utgör otillåten 

maskering kan bero på rådande väderleksförhållanden. Det framstår som en svår uppgift 

för polisen att avgöra när en person är otillåtet maskerad.  

Begreppet störa den allmänna ordningen eller utgöra omedelbara fara för denna ska ha 

samma innebörd som i 13 § PolisL. Därför bör tillämpningen av rekvisitet kongruera. 

Vid tillämpningen av enligt 13 § PolisL används emellertid begreppet något 

slentrianmässigt. I JO 2013/14 s 181 ingrep polisen med stöd av att supportrar ägnade 

sig åt våldsamheter utan att närmre ange vad för våldsamheter som förekom. I ett 

hovrättsfall som redogjorts för i avsnitt 4.4.2 ville polisen ingripa mot något diffust som 

normbrytande beteende.  I NJA 1993 s 360 bedömdes mannens inledande beteende vid 

polisens ingripande och hans tidigare beteende vid liknande förrättningar utgöra grund 

för att tro att mannens skulle kunna störa den allmänna ordningen. Mannen hade skrämt 

och gjort polismännen obekväma. Grund för ingripande enligt 13 § PolisL bedömdes 

föreligga. Detta stämmer mindre bra överens med vad som utredningen till 

maskeringsförbudet menar ska ligga till grund för bedömningen om omedelbara fara för 

den allmänna ordningen föreligger. En persons tidigare beteende ska inte enbart ligga 

till grund för bedömningen.
121

 Visserligen skrämde mannen även  poliserna, men 

mannen riskerade inget straff för sitt agerande såsom är fallet vid samma gärning enligt 

maskeringsförbudet. Av polisens tillämpning av 13 § PolisL kan ordningsstörande 

beteende sägas vara beteenden som inte uppfyller alla rekvisit i en straff - eller förbuds 

bestämmelse, men som likväl anses värt att beivra. Om dessa typer av ordningsstörande 

beteende görs under otillåten maskering kan polisen ingripa enligt maskeringsförbudet. 

Såsom JO anger i sitt remissyttrande anser jag att det är tveksamt om ett sådant 

beteende är straffvärt.
122

 Lagstiftaren har nämligen inte kriminaliserat gärningen att 

störa den allmänna ordningen. Att kombinationen att störa den allmänna ordningen 
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samtidigt som man uppträder maskerad skulle vara kriminaliserad innebär att det är 

själva maskeringen som är det klandervärda. Detta kan särskilt ifrågasättas när det är 

ordningsstörningen som förbjudet syftar till att förebygga. Emellertid råder det inget 

tvivel om att förbudet även ska inbegripa handlingar som innebär att störa den allmänna 

ordningen, men som inte innebär ett brott, ska vara straffbart.    

Eftersom det föreslagna förbudet mot maskering vid idrottsarrangemang ska utgöra ett 

brott bör gripanden vara den åtgärd som prioriteras, trots att det övergripande syftet med 

förbudet är att säkra ordningen vid idrottsarrangemanget. Om oklarheter råder gällande 

vem som gjort sig skyldig för brottet, det vill säga grund för gripande inte finns, ska 

lindrigare alternativ väljas. Av 13 § PolisL ges polisen befogenhet att ingripa mot 

maskerade personer som är i inledningsfasen av att bete sig ordningsstörande. Ett 

avvisande eller avlägsnande innebär emellertid inte att personen kommer lagföras för 

brottet utan får gå "fri" efter att avvisandet/avlägsnandet skett. För polisen uppstår en 

fråga om polisen ska ingripa i ett tidigt skede och tillämpa 13 § PolisL och således 

avvärja en risk för att en person kommer störa den allmänna ordningen ännu mer, eller 

om man ska avvakta personens handlande och eventuellt gripa personen. Denna fråga 

kommer besvaras nedan i avsnitt...    

5 Principer vid maktutövning 

5.1 Allmänt  
Syftet med denna uppsats är att granska förslaget om maskeringsförbud i ljuset av 

principerna om legalitet och behov - och proportionalitet. Polisen har i egenskap av 

verkställande makt av förbudet och maktbefogenheter en skyldighet att beakta dessa 

principer vid myndighetsutövning. Därför ska principernas betydelse och innehåll 

förklaras.  

"En princip är något som kommer före något annat, utgör grunden för något annat eller 

styr något annat".
123

 Principer är svåra att överge och måste motiveras om så sker. Det 

kan finnas goda skäl och omständigheter som talar för att inte en princip ska följas. 

Vissa principer ska prägla lagstiftarens utformning av regler och föreskrifter, 

exempelvis principen om kommunalt självstyre medan vissa principer styr hur 

tolkningen och tillämpningen av den offentligrättsliga föreskriften ska göras. För denna 
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uppsats är den senare kategorin som ska behandlas. Det krävs nämligen enligt 

Marcusson att principer, som används i akademiska verk, men framförallt i domstol, 

förtydligas för att inte endast användas svepande för att uppnå ett önskat resultat.
124

    

5.2 Legalitetsprincipen 

5.2.1 Allmänt 

Vid tillämpning av ett maskeringsförbud enligt förslaget utövar polisen offentlig makt 

med stöd av lag då förbudet är tilltänkt att placeras i ordningslagen. Legalitetsprincipen 

uppställer dock krav som det föreslagna maskeringsförbudet kan få svårt att uppfylla. 

Därför ska legalitetsprincipen och dess krav redovisas och ställas mot 

maskeringsförbudets komponenter.  

Legalitetsprincipen utgör ett fundament för en rättstat.
125

 I vår viktigaste grundlag, 

regeringsformen, stadgas i 1:1 st 3 att den offentliga makten utövas under lagarna. 

Befogenheter som inskränker enskildas fri - och rättigheter och som sägs följa av 

sedvanerätt eller allmänna rättsgrundsatser uppfyller inte regeringsformens eller 

legalitetsprincipens krav.
126

 Legalitetsprincipen är ett uttryck för kravet på 

maktutövningens normbundenhet vilket innebär att myndigheter, såsom polisen, alltid 

måste ha författningsstöd i betungande beslut mot enskilda.
127

 Legalitetsprincipen står 

med andra ord i motsatsförhållande till godtycke.
128

 Författningsstödet ska vara 

kvalificerat och innebär att riksdagen ska ha beslutat om ikraftträdandet av 

författningsstödet, ett krav även Europakonventionen uppställer.
129

 Även om viktiga 

föreskrifter kan beslutas av exempelvis regering eller förvaltningsmyndighet uppnår 

dessa inte kravet uppställt av legalitetsprincipen.
130

 Skiljelinjen mellan den lagstiftande 

makten och rättstillämparen blir således central.  

5.2.2 Komponenter  

Legalitetsprincipen är i någon mån nyanserad i så motto att dess innebörd varierar 

beroende på vilket rättsområde man betraktar den. Principens straffrättsliga tillämpning 

är ännu strängare än den som anförs vid myndigheters ingripande mot enskild i 
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övrigt.
131

 Förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang är ett straffrättligt 

förbud i en förvaltningsrättslig kontext. Förbudet är nämligen straffsanktionerat, men 

består av ett beteende som innebär att det räcker med att sägas störa den allmänna 

ordningen under otillåten maskering. Den straffrättsliga legalitetsprincipen kan sägas 

bestå av fyra komponenter nämligen; ett föreskriftskrav, ett retroaktivitetsförbud, ett 

analogiförbud och ett obestämdhetsförbud.
132

     

Föreskriftskravet innebär att det måste finnas stöd i lag för att brott och efterföljande 

straff ska kunna utgå. I 1:1 BrB stadgas att inget straff kan utgå utan lag. Utan detta 

krav kan medborgare svårligen förutse vilka konsekvenser som följer av ett visst 

handlande. Förutsebarhet är ett intresse som för övrigt styr alla legalitetsprincipens krav, 

men som verkligen blir aktuellt gällande föreskriftkravet.
133

 

Den andra komponenten är retroaktivitetsförbudet som innebär att en föreskrift inte får 

tillämpas retroaktivt i de fall detta skulle innebära en nackdel för den enskilde.
134

 Det 

finns inga indikationer att detta är relevant för det föreslagna maskeringsförbudet så 

därför ska inte denna komponent analyseras närmre.  

Av legalitetsprincipen sägs även följa ett analogiförbud, i vart fall inom straff - och 

skatterätten till skillnad från förvaltningsrätten där det kan sägas vara mer tveksamt.
135

 

Analogiförbudet innebär att en föreskrift inte får tillämpas analogt utöver 

bestämmelsens ordalydelse.  

De fjärde kravet kallas obestämdhetsförbudet. Enligt detta förbud måste föreskriftens 

utformning vara någorlunda bestämd, begriplig och uppfylla viss precision. 

Obestämdhetsförbudet medför ytterligare ett krav på en föreskrift. Om en föreskrift 

finns, men framstår som så oprecis att dess innehåll ändå inte kan förutses är 

föreskriften av litet värde.
136

 En oklar föreskrift kan missbrukas av den statliga makten 

och obestämdhetsförbudet tjänar därför som en ytterligare förutsebarhetsgaranti för 

medborgarna i så motto att makthavarna måste stifta straffbestämmelser av vilka det 

framgår vad som är kriminaliserat.
137

 Det kan dock hävdas att alla straffrättsliga 
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bestämmelser måste vara till viss mån generella för att vara användbara över huvud 

taget, med andra ord ett flexibilitetskrav på lagstiftningen.  Det anförs på denna grund 

att exempelvis ett rekvisit som "oaktsamhet" därför godtas.
138

 Samtidigt talar 

effektivitetsskäl talar för att utforma lagen tillräckligt precist. Stora resurser får annars 

allokeras till att annars utröna vad lagen innebär i form av rättsliga prövningar. 

Dessutom bör precision av en bestämmelse underlätta efterhandskontroll.  

5.2.3 Förhållande till maskeringsförbudet vid idrottsarrangemang 

Det förefaller naturligt att legalitetsprincipen påkallar att författningsstödets innebörd 

bestäms av lagstiftaren och inte tillämparen av rätten. Därutöver ska en restriktiv och 

ordalyselsetrogen tillämpning råda i kontrast mot rättstillämpning präglat av 

ändamålsöverväganden.
139

 Enligt legalitetsprincipen får inte en lagregel tillämpas så att 

den utvidgas utöver det som följer av ordalydelsen och förarbeten.
140

 I rättspraxis, från 

och med 90-talet, framhålls att lagtexten ska ha företräde framför uttalanden i 

förarbeten, vilket i sig inte är en nyhet men ett åtstramande av domstolarnas fria 

bedömningsutrymme.
141

 Det bör i förlängningen leda till att lagstiftaren utformar lagen 

noggrant. Detta är särskilt viktigt för enskildas intresse av en förutsebar lagstiftning och 

enhetlig rättstillämpning, med andra ord medel för rättsäkerhet.142  

I förslaget om maskeringsförbud mot idrottsarrangemang uppstår, som ovan behandlats, 

flera frågor om hur förbudet ska tillämpas, dels hur polisens ska ingripa, dels vad som 

ska förstås vara kriminaliserat. Som redogjorts för i avsnitt 2.3.1 kan vad som utgör 

otillåten maskering vara allt som objektivt försvårar identifikation. Endast bärande av 

solglasögon kan anses vara förbjudet enligt utredningen. I anslutning till detta är dock 

bärande av solglasögon något som sannolikt skulle kunna utgöra tillåten maskering då 

maskering på grund av sol, rök och regn inte ska innebära straffansvar.
143

 Av detta kan 

konkluderas att det är beroende på väderförhållanden som styr huruvida solglasögon ska 

innebära straffansvar eller inte. Denna grannlaga uppgift åläggs polisen. För 

supportrarna innebär detta att vad som innebär otillåten maskering kan variera från 

match till match, vilket inte kan sägas vara förutsebart. Vädret kan variera snabbt och 

det är därmed svårt för den enskilde att anpassa sitt beteende utefter vad som ska vara 
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förbjudet. Emellertid är endast otillåten maskering inte ett brott enligt förslaget. 

Besökare av ett idrottsarrangemang löper oavsett klädsel inte risken att falla inom 

förbudets tillämpningsområde såvida de inte stör den allmänna ordningen. Besökare 

som endast avnjuter matchen utan ont uppsåt riskerar inget straff.
144

 Som tidigare 

redovisats förekommer begreppet maskering i annan lagstiftning, nämligen i lagen om 

förbud mot maskering i vissa fall. Denna har dock prövats endast ett fåtal tillfällen. Än 

mindre har rekvisitet "maskering" problematiserats, då fallen rört om personer "deltagit" 

i en folksamling. Detta innebär att det inte finns någon vägledning för polisen hur 

bedömningen av vad som menas med "maskering som objektivt försvårar 

identifikation" ska göras.   

Vad som ovan
145

 sagts ska utgöra vad som menas med att störa den allmänna 

ordningen eller vara en omedelbar fara för denna förtäljer att detta begrepp är mycket 

brett. Utredningen menar att begreppets innebörd bland annat ska vara det som förstås 

av 13 § PolisL. Ovan redovisad praxis om hur polisen använt 13 § PolisL visar på hur 

endast ett "normbrytande beteende" har sagts innebära en ordningsstörning. Som 

nämnts i avsnitt 2.3.2 kan här också erinras om den svåra uppgiften som åligger en 

polisman att sakligt bedöma huruvida en erkänt hotfull, ordningsstörande eller 

våldsbenägen person faktiskt är en omedelbar fara för ordningen eller inte. 

Förhoppningsvis kommer tillämpning av maskeringsförbudet enligt betänkandet endast 

ske i klara fall där ordningsstörningen är av viss styrka, exempelvis otillåten användning 

av pyroteknik eller när någon framkallar fara för annan. Emellertid föreligger inga 

hinder mot att enligt förbudets ordalydelse eller betänkandet tillämpa förbudet mer 

frikostigt. Förbudet ska nämligen tillämpas i fall där en maskerad person stör ordningen, 

ett handlande som inte i sig är kriminaliserat. Det kan ifrågasättas om en sådan 

tillämpning skulle vara förenlig med syftet med förslaget. En sådan tillämpning är inte i 

direkt strid med legalitetsprincipen, då inte tillämpningsområdet utvidgas. Problemet är 

att tillämpningsområdet är stort redan från början. Betänkandet nämner vissa typfall 

som ska innebära att någon stör den allmänna ordningen. Dessa är skadegörelse, 

beträdande av spelplanen och otillåten användning av pyroteknik, men erinrar om att en 

helhetsbedömning ska göras i beaktande av ordningsläget i stort på arenan och risken 

                                                           
144

 Ds 2014:44 s 65. 
145

 Främst avsnitt 2.3.2. 



 
 

37 
 

för att omgivning skadas.
146

 Denna hänvisning ger polisen inte mycket konkret 

vägledning visavi tillämpningen av förbudet.  

Sammanfattningsvis uppstår vissa problem för förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang vid beaktande från ett legalitetsprincipiellt perspektiv. Förbudet ska 

placeras i ordningslagen och uppfyller därmed föreskriftskravet, men dess utformning 

kan hävdas inte uppfylla den erforderliga bestämdhet som obestämdhetsförbudet 

uppställer. Legalitetsprincipen är kopplad till förbudet på så vis att den uppställer krav 

på det kriminaliserade området och sedermera förståelsen för förbudets innehåll för den 

verkställande makten samt besvarar när polisen får ingripa. Som redogjorts för i detta 

avsnitt ska förbudets innehåll omfatta ett mycket brett spektra av maskeringar och 

ordningsstörande beteenden. Frågan när polisen sedan väljer att ingripa styrs dok av en 

annan princip som är mer förankrad i verkställandets utövande, nämligen behov - och 

proportionalitetsprincipen.   

                    

5.3 Behov - och proportionalitetsprincipen 

5.3.1 Introduktion 

När väl polisen anser att en person gör sig skyldig till maskeringsförbudet enligt 

förslaget uppstår frågan om hur ett ingripande ska ske. Ingripanden vid idag befintliga 

förbud, exempelvis otillåten användning av pyroteknik, uppkommer vid endast ett fåtal 

tillfällen för rättslig prövning. Därutöver behövs det föreslagna maskeringsförbudet för 

att underlätta lagföring av personer som bryter mot de idag befintliga förbuden, 

eftersom överträdelser görs under maskering. Detta indikerar att ingripanden och 

lagföring av personer som överträder de befintliga förbuden är problematiska. 

Utredningens förhoppning är att förbudet kommer ha en stark normativ effekt och få 

personer att underlåta att maskera sig.
147

 Frågan om hur ett ingripande ska ske besvaras 

eller problematiseras dock inte. Hur ett ingripande ska ske präglas som vid all 

maktutövning av proportionalitetsöverväganden. Därför ska proportionalitetsprincipen 

förklaras och analyseras nedan.   
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5.3.2 Allmänt 

Behov - och proportionalitetsprincipen består enligt Helmius av tre moment nämligen: 

1) makt får bara utövas om det kan anses nödvändigt för att uppnå syftet 

(behovsprincipen), 2) Maktutövningen måste stå i rimlig proportion till vikten av vad 

som skall uppnås (proportionalitetsprincipen), 3) Det medel som innebär det lindrigaste 

ingreppet för den enskilde skall väljas (proportionalitetsprincipen).
148

 I offentligrättslig 

doktrin hänvisas ibland till endast proportionalitetsprincipen. Denna kan dock sägas 

bestå av dels principen som kallas behovsprincipen, dels av principen om det lindrigaste 

ingreppet.
149

 Dessa principer är nära sammankopplade och terminologin kan därför 

anses något förvirrande.
150

  Proportionalitetsprincipen har omnämnts redan år 1771 med 

anledning av att upprätthålla ordningen. Det sades då berättiga den ansvariga  att "vidta 

erforderliga åtgärder".
151

 I denna framställning ska med principen förstås de tre moment 

som Helmius beskriver ovan.   

5.3.3 Behov och proportionalitetsprincipen enligt polislagen 

Varje ingripande av polisman ska vara proportionerligt. 8 § PolisL föreskriver att 

tillvägagångssättet vid verkställandet av en polismans tjänsteuppgift ska vara försvarligt 

och inte gå utöver det som är nödvändigt. Med behovsprincipen menas i denna kontext 

att ett polisingripande bara får ske om det är nödvändigt för att avvärja eller undanröja 

en fara eller störning.
152

 Om syftet med en åtgärd inte kan nås på annat sätt än med den 

använda åtgärden är åtgärden att anses som nödvändig.
153

 Proportionalitetsprincipen 

innebär att de "skador som ett ingripande kan medföra för ett motstående intresse inte 

får stå i missförhållande till syftet med ingripandet".
154

     

Som framgår av avsnitt 4.2 genomsyras 10 § PolisL (om polisens rätt till 

våldsanvändning) av behov - och proportionalitetsprincipen. I den mån andra medel är 

otillräckliga får våld eller tvång användas om det är försvarligt. Försvarlighetsrekvisitet 

styrs av behov - och proportionalitetsprincipen och innebär att våld endast får användas 

om det är nödvändigt för att avvärja eller undanröja en föreliggande fara eller störning. I 

vissa fall kan detta innebära att en polisman måste vänta  med ett ingripande eller helt 

avstå från det om inte ingripandet är nödvändigt i proportion till intresset som ska 
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skyddas.
155

 Av den skriftliga intervjun med supporterpolis Patric i Kalmar framgår att 

polisen ofta måste ingripa med mycket våld när ett ingripande måste ske.
156

 I ett fall 

från Göta hovrätt (Mopedistfallet) prövades en polismans ingripande mot en mopedist 

då polismannens stoppat mopedistens framfart på en parkering medels batongslag.
157

 

Mopedisten framförde mopeden i hög fart på parkering och riskerade att skada personer 

i en folksamling på parkeringen om inte polismannen försökt hejda mopedisten. 

Polismannen försökte hejda mopedisten och utdelade ett batongslag mot mopedistens 

rygg som sedermera föll till marken och skadade sig. Våldet som polismannen använde 

var enligt hovrätten inte försvarligt då polismannen inte möttes av våld, de skador som 

mopedisten ådrog sig var relativt svåra samt att brottet mopedisten var misstänkt för var 

av ringa beskaffenhet i form av olovlig körning. Olovlig körning kan endast ge böter 

som påföljd, om inte brottet anses som grovt, vilket kan leda till högst 6 månaders 

fängelse. En parallell kan göras till förslaget om maskeringsförbud. Förbudet ska i 

likhet med olovlig körning inte ha ett högt straffvärde. Eftersom straffvärdet är lågt ska 

inte polisen använda mycket våld vid ingripanden vilket kan orsaka skada på personerna 

som ingripandet riktar sig emot. Mycket våld måste polisen ofta använda enligt 

supporterpolisen Patric Grönberg för att lyckas med ett ingripande, vilket är 

problematiskt.    

5.3.4 Behov - och proportionalitetsprincipen enligt straffprocessrätten 

Förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang aktualiserar både 

förvaltningsrättsliga frågor, såsom vid avvisande, men också straffprocessuella frågor 

då vissa av polisens åtgärder har syftet att "bestraffa" en viss person, som uppstår vid ett 

gripande. Den straffprocessuella behov - och proportionalitetsprincipen innebär att 

användningen av straffprocessuella tvångsmedel bara får ske om åtgärden är nödvändig 

och verkningsfull sett till åtgärdens syfte.
158

 Kan uppgiften åstadkommas med andra 

medel ska dessa medel tillämpas. Huvudfrågan är om de skador som vållas av det 

aktuella tvångsmedlet "står i rimlig proportion till vad som kan vinnas med åtgärden"
159

. 

Man ska i denna bedömning enligt Bylund beakta vilka andra tvångsmedel som är 

aktuella, hur åtgärden ska genomföras, och hur länge den ska bestå mot bakgrund av det 
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förväntade resultatet.
160

  I ett uttalande av Justitieombudsmannen, JO 2008/09 s 108, 

prövades bland annat de använda tvångsmedlen mot den straffprocessuella 

proportionalitetsprincipen. JO uttalade där att ju lindrigare brott som är för handen desto 

mer restriktiv ska bedömningen vara om tvångsmedlet ska användas.
161

 Om 

tvångsmedlet inte står i rimlig proportion till de fördelar som kan uppnås bör 

tvångsmedlet inte användas.
162

 I fallet brast polisen i fler hänseenden och 

tvångsmedelsanvändningen, ett frihetsberövande om sju timmar, var inte 

proportionerligt till att vara skäligen misstänkt för bedrägligt beteende. Fallet ger på 

samma sätt som Mopedistfallet stöd för att polisens agerande måste vara 

proportionerligt till brottets straffvärde.  

5.3.5 Förhållandet till förslaget om maskeringsförbud 

Proportionalitetsprincipen används för att göra ett lämpligt beslut inom den rättsliga 

ramen som beslutet grundas på. Om lagstödet för en viss åtgärd är oprecist såsom 

förslaget, blir även rättsenligheten av ingripanden enligt proportionalitetsprincipen 

svårare att bedöma, vilket är oförutsebart.
163

   

Som ovan nämnts tillämpar polisen en anpassad taktik (Särskild polistaktik) för 

ingripanden vid exempelvis idrottsarrangemang. Denna uppsats baseras på antagandet 

att taktiken är grunden för tillämpningen av det föreslagna maskeringsförbudet. 

Utredningen omnämner i betänkandet endast knapphändigt hur ett ingripande ska 

genomföras. Polisen förutsätts besvara denna fråga själva.
164

 Den särskilda polistaktiken 

består, som ovan redovisats, främst av förebyggande åtgärder och att supportrar på 

läktarsektioner, något abstrakt, på egen hand ska beivra våldsamheter under polisens 

övervakning. Emellertid krävs ibland att polisen ingriper. Behovsprincipen uppställer ett 

nödvändighetskrav för att polisen ska kunna ingripa. Proportionalitetsprincipen 

begränsar ett ingripande till att det endast får ske om det inte står i missförhållande till 

syftet med ingripandet. Därutöver ska det lindrigaste ingripandet göras. Finns inga 

andra åtgärder är ingripandet nödvändigt. Detta bör leda till att polisen endast kommer 

att ingripa mot personer som bryter mot förbudet om det är ett allvarligt fall och 

beteendet måste sluta omedelbart.
165

 För att ingripa krävs också att ingripandet är 
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proportionerligt med syftet med ingripandet. I förslaget om maskeringsförbud framgår 

dock inget tydligt syfte med förbudet. Det övergripande ändamålet är att stärka den 

positiva supporterkulturen. Jag uttyder dock, som nämnts tidigare, att det primära syftet 

är att upprätthålla ordning och säkerhet, vilket ska uppnås med ytterligare ett verktyg i 

form av förbudet. Förbudets tilltänkta placering i ordningslagen ger stöd åt denna 

uppfattning.  

Polisen har redan idag befogenheter som syftar till att upprätthålla den allmänna 

ordningen. Polisen får nämligen enligt 13 § PolisL avvisa, avlägsna och tillfälligt 

omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. Förslaget om maskeringsförbud 

är dock ett straffsanktionerat förbud. Utredningen önskar ökad lagföring för 

ordningsstörande brott. Detta förutsätter att gripanden sker. Polisen får dock inte 

använda 13 § PolisL och sedan gripa personen. Detta följer av 18 § PolisL. Polisen 

måste därför välja vilket ingripande man ska göra. För att upprätthålla ordningen är 

tillämpning av 13 § PolisL det lindrigaste ingreppet för att uppnå syftet; att säkra den 

allmänna ordningen. Förvisso skulle ett direkt gripande av en person som stör den 

allmänna ordningen också reducera risken för fler ordningsstörningar, men ett direkt 

gripande kan också skapa mer skada än nytta vid stora aggressiva folksamlingar som 

vid incidenterna vid högriskmatchen mellan AIK och Djurgården.
166

 Då kan ett direkt 

gripande anses stå i missförhållande med åtgärdens syfte och strida mot 

proportionalitetsprincipen. Dessutom är inte gripande det mest lindriga ingreppet. Norée 

erinrar om regeln om det ingripandets tillräcklighet vilket innebär att polisen ibland får 

nöja sig med att endast delvis uppnå avsett resultat,
167

 vilket i maskeringsförbudets 

kontext kan sägas innebära att polisen använder 13 § PolisL och inte sträcker sig till att 

även lagföra en person.     

Rikspolisstyrelsen angav i betänkandet att direkta ingripanden vid idrottsarrangemang 

med stora folksamlingar ibland bedöms som olämpliga med hänsyn till behov - och 

proportionalitetsprincipen, men att förbudet ändå bör införas.
168

 Operativ enhet Region 

Väst vittnar också om att ingripanden på läktare präglas av proportionalitetsprincipen 

och att det är mycket svårt för en polisman att vidta direkta åtgärder när en 
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ordningsstörning uppstår eller ett brott begås.
169

 Därför dokumenteras ofta information 

om brottet och gripandet skjuts upp.
170

 Detta tillvägagångssätt vinner stöd även av 

supporterpolisen Patric Grönberg.
171

  

Emellertid har, som ovan redovisats, endast få fall som rör brottslighet på 

idrottsarrangemang blivit föremål för rättslig prövning. Av denna anledning, i 

kombination med svårigheterna att ingripa på läktare, kan det starkt ifrågasättas om 

maskeringsförbudet kommer att avskräcka personer från att begå brott och störa den 

allmänna ordningen under maskeringens täckmantel. Eftersom tillämpning av 13 § 

PolisL är det lindrigaste ingreppet och att de liknande förbuden i 5 kap OL inte används 

i tilltänkt utsträckning är det sannolikt att gripanden med stöd av maskeringsförbudet 

sällan kommer ske.  

Om det anses finnas grund för ett gripande vid ett senare tillfälle krävs att personen är 

skäligen misstänkt för brott. Ett gripande på bar gärning bör vara lättare i 

bevishänseende och för att kunna lagföra personen för brott. Ett gripande vid senare 

tillfälle ställer dock krav på erforderlig dokumentation om att det är en viss person som 

är skyldig för brottet, exempelvis kameraövervakningsfilmer. Utredningen hävdar att 

det inte är klarlagt huruvida kameraövervakning faktiskt bidrar till att avhålla personer 

från brott, men att det hjälper vid identifiering av personer i syfte att lagföra dessa.
172

 

Fall där kameraövervakning varit bevismedel för brott på idrottsarrangemang är få, men 

visar att inte kameraövervakning alltid är pålitlig. I ett fall från Svea hovrätt kunde det 

inte via övervakningskamerans film med säkerhet utrönas om den åtalade var den 

person, som maskerad med solglasögon och luva, rev sönder en läktarstol och slängde 

den mot motståndarlagets supporterläktare och därmed gjorde sig skyldig till 

skadegörelse och försök till misshandel.
173

 Mannen friades trots att han är lik personen 

på filmen och att den närvarande polismannen var övertygad om att den åtalade var 

personen på filmen. I ett annat fall från Svea hovrätt gav filmupptagningar och 

vittnesmål  stöd för att döma en person till brott mot ordningslagen (förbudet att beträda 

spelplanen).
174
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Utredningen förutspår att det föreslagna maskeringsförbudet kommer underlätta 

identifieringen av personer som ändå bryter mot förbudet då dessa personer sannolikt 

kommer maskera sig under kortast möjliga tid för att undvika ett direktingripande av 

polisen.
175

 Resterande del av tiden exponerar personerna sig för kameraövervakningen 

på arenan, vilket gör att polisen kan ingripa i efterhand. Detta antagande förutsätter att 

personer som maskerar sig avhålls från detta på grund av rädsla att polisen 

direktingriper. Erinras bör också att polisen inte får ingripa mot en person som bara 

maskerar sig, personen måste också störa den allmänna ordningen. Utredningen nämner 

i samband med de negativa konsekvenser som kan följa av maskeringsförbudet, att 

ökade konfrontationer mellan polis och supportrar kan leda till skador. Därför leder 

detta ofta till att polisen, med hänsyn till behovs - och proportionalitetsprincipen väntar 

med ingripandet.
176

  

6 Bör förslaget om maskeringsförbud införas?  
I avsnitt 5.3.5 ovan anförs att det föreslagna maskeringsförbudet eventuellt inte behövs 

mot bakgrund att det sannolikt inte kommer tillämpas särskilt ofta. En fråga bör ställas 

om ett förbud ändå ska införas. Även i avsnitt 4.3.3 om vad för befogenheter som 

polisen kan begagna sig av framgår att förslaget inte innebär någon påtaglig förändring i 

förhållande till nuvarande reglering. En ny befogenhet vore att kunna ingripa mot 

maskerade personer som stör den allmänna ordningen då 13 § PolisL annars skulle ha 

använts. Emellertid kan det ifrågasättas om detta handlande bör förbjudas i en 

straffbestämmelse och kunna ge fängelse. Utredningen till förslaget behandlar denna 

rättspolitiska fråga och kommer fram till att frågan bör besvaras jakande.
177

 Utredningen 

utgår i huvudsak från utredningen Vad bör straffas?
178

 och däri hänvisad doktrin, 

däribland Jareborg. En rättspolitisk relevant synvinkel är Jareborgs uppfattning om att 

kriminalisering inte är hållbar om den enbart motiverar lagstiftning som är uttryck för 

vad samhället ser på saken.
179

 Utredningen anför återkommande att förslaget bör införas 

på grund av dess normativa funktion.
180

 För att förbudet ska ha en normativ effekt krävs 
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dock att eventuella överträdelser beivras och lagförs, vilket utredningen även medger.
181

 

Min bedömning är som i avsnitt 5.3.6 redovisats att förbudet inte har förutsättningarna 

att tillämpas ofta. Således kan den tilltänkta normativa funktionen av förbudet 

ifrågasättas.  

Emellertid uppfyller förslaget andra krav som ställs på kriminalisering. Först och främst 

ska kriminalisering värna om ett godtagbart skyddsintresse.
182

 Förslaget är tänkt att 

skydda liv, hälsa och egendom samt stärka den allmän ordningen och säkerhet vid 

idrottsarrangemang och har därför ett teoretiskt godtagbart skyddsintresse.
183

 För det 

andra ska kriminalisering rikta sig mot beteenden som kan skada eller orsaka fara för 

skada på skyddsintresset. Även om maskering i sig inte orsakar skada, åsamkar brott 

under maskeringens skyddsmantel skada mot egendom och andra människors liv och 

hälsa.
184

 Förslaget mot maskeringsförbud möter inga hinder gällande dessa två krav.  

Det tredje kravet som ställs på kriminalisering innebär att straffansvar måste vara riktat 

till endast den som visat skuld eller varit klandervärd.
185

 Det fjärde kravet innebär att 

det inte får finnas något mer värdefullt motstående intresse som ska ha företräde framför 

intresset som ska skyddas.
186

 Utredningen anför att förslaget inte ska tillbakavisas med 

hänsyn till annat motstående intresse.
187

 Jag delar utredningens uppfattning om att inget 

motstående intresse ska äga företräde framför ett förbud mot maskering i detta fall 

eftersom dels det är fråga om en offentlig tillställning där inte kärnan av en rättighet 

utövas, dels att maskeringen inte har ett skyddsvärt ändamål då den används för att 

undgå lagföring av brott.  

Visavi det femte kravet är situationen mer osäker. Det femte kravet för att 

kriminalisering ska genomföras innebär att det inte ska finnas någon alternativ metod 

till straffansvar för att effektivt kunna åtgärda det oönskade beteendet.
188

 Utredningen 

anser att det inte finns andra lindrigare alternativ.
189

 Utredningen motiverar detta med 

att problemet med pyroteknik och andra ordningsstörningar kvarstår och att arrangörens 
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föreskrifter är tandlösa.
190

 Utredningen hävdar också att PolisL 13 § inte används i 

önskad utsträckning vid idrottsarrangemang.
191

 En befogad invändning vore att 

ifrågasätta att ett förbud skulle öka antalet ingripanden. Som jag behandlat i avsnitt 

5.3.6 talar mycket för att ingripanden med stöd av det föreslagna förbudet inte kommer 

ske ofta. Utredningen baseras sin uppfattning på ett medvetet mycket begränsat 

underlag.
192

 BRÅ erinrar i sitt remissvar att en uppföljning av lagen om förbud mot 

maskering i vissa fall kunde gjorts för att belysa effektiviteten av lagstiftning av 

liknande karaktär.
193

 Det har inte heller gjorts någon uppföljning av hur ofta de andra 

förbuden i femte kapitlet OL tillämpas, någon sådan statistik förs för tillfället inte av 

BRÅ.
194

 Därmed är det osäkert om det finns andra lindrigare alternativ till 

kriminalisering. Ett alternativ är att använda sig av ett sanktionsavgiftssystem vilket kan 

innebära enklare, billigare och smidigare handläggning.
195

 Det finns indikationer på att 

ett sådant förslag framarbetas i skrivande stund.
196

   

Det bör i sammanhanget också erinras om en annan aspekt som förklarar varför 

kriminaliseringsinstrumentet bör användas återhållsamt. Kriminalisering kräver 

omfattande resurser för att utreda och lagföra brott.
197

 Om antalet kriminaliserade 

handlingar ökar, men inte rättsväsendet tillförs resurser i motsvarande i mängd innebär 

detta oundgängligen att vissa brott kommer att nedprioriteras. Detta menar utredningen i 

SOU 2013:38 kan innebära att den normativa funktionen av vissa brott kan minska 

eftersom inte den verkställande makten har tid eller möjlighet att lagföra personer.
198

 

Förslaget om maskeringsförbud har ett lågt straffvärde och det bör därför vara i 

riskzonen för att bli nedprioriterat. Dessa nedprioriterade brott kan därför uppfattas som 

verkanslösa. När dessa emellertid tillämpas kan den gripne uppfatta detta som orättvist 

då polisen vid andra tillfällen inte ingriper.
199

 Detta kan belysas av ovan hänvisade 

rättsfall från hovrätten där en person greps med stöd av pyroteknikförbudet.
200

 

Pyroteknikanvändandet var i fallet av så ringa omfattning och innebar ingen fara för 
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personer eller egendom i närheten då få personer var på platsen där en fotbollsmatch i 

de lägre divisionerna spelades. Sannolikt var ingripandet lätt att genomföra. Ingripandet 

framstår dock inte som behövligt eller ens befogat i förhållande till de svåra 

ordningslägen som ibland råder på arenorna i den högsta serien och som enligt 

utredningen är där åtgärderna behövs eftersom problemen med ordningsstörningar 

fortfarande kvarstår.
201

  

Att kriminalisera maskering vid idrottsarrangemang innebär inte automatiskt att 

personer avhåller sig från att störa ordningen under maskering, särskilt inte om polisen 

helst inte ingriper direkt utan väntar tills efter idrottsarrangemanget, med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Personerna som vill fortsätta med verksamheten att maskera 

sig och störa den allmänna ordningen är medvetna om polisens ställningstagande.
202

 Det 

föreslagna förbudet kan komma att tillämpas när ordningsläget är lugnt och en eventuell 

kriminalisering kan därför uppfattas att sakna verkan eller betydelse. 

Innan en kriminalisering ska ske bör också redan existerande regler beaktas för att 

undvika dubbelreglering.
203

 Om ett tillräckligt effektivt handlingsdirigerande medel 

redan existerar bör inte kriminalisering ske.
204

 I denna uppsats har det gjorts en 

redogörelse för polisens befogenheter att ingripa enligt olika regleringar. Förslaget om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang överlappar i viss mån andra förbud, 

exempelvis pyroteknikförbudet, men tillämpning förutsätter även att en person är 

maskerad. Förslaget kan därför inte sägas förbjuda samma handling, även om rekvisitet 

att störa den allmänna ordningen eller utgöra en omedelbar fara för denna överlappar 

andra bestämmelser. Som i avsnitt 5.3.5 har diskuterats är det dock sannolikt att andra 

mindre ingripande alternativ tillämpas i första hand, vilket därför bör innebära att 

maskeringsförbudet sällan tillämpas.   

7 Slutsats  
Förslaget om maskeringsförbud är i skrivande stund under beredning. Förslaget såsom 

det ser ut enligt promemorian Ds 2014:44 lämnar mycket att önska. Förslaget har ett 

med råge godtagbart övergripande ändamål, men min slutsats är att det sannolikt 
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kommer att bli ytterligare ett verktyg som inte kommer att kunna användas i den 

utsträckning som önskas. Förbudet löper därför risken att endast bli en politisk 

symbolhandling. Anledningen till detta är kort sagt att polisen kommer uppleva 

svårigheter med att tillämpa förbudet. 

Uppsatsen behandlar förslaget i ljuset av två centrala principer för maktutövning; 

legalitetsprincipen och behov - och proportionalitetsprincipen. Legalitetsprincipen kan 

sägas besvara frågan när och vad mot ett ingripande ska ske. Behov - och 

proportionalitetsprincipen kan sägas svara på frågan hur ett ingripande ska ske.  

Förbudet straffsanktionerar ett beteende där en person maskerar sig och stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna vid ett idrottsarrangemang. 

Vad som utgör otillåten maskering är allt som objektivt försvårar identifikationen av en 

person och kan innebära alla sorters sätt att maskera sig. Även vardagliga saker som 

supportrar brukar ta med sig till ett idrottsarrangemang kan, om de bärs på ett sätt så att 

man inte kan identifiera personen, innebära otillåten maskering. Maskeringens 

tillåtlighet kan också variera med hänsyn till väderleksförhållanden. För enskilda 

innebär denna situation ett oförutsebart rättsläge, för polisen en väldigt svår uppgift att 

bestämma när otillåten maskering föreligger. Legalitetsprincipen uppställer ett krav på 

att en förbudsbestämmelse ska vara preciserad och bestämd till sin utformning 

(obestämdhetsförbudet). Det kan inte begreppet maskering sägas uppfylla.  

En ytterligare förutsättning för straffansvar är att personen ska störa den allmänna 

ordningen eller utgöra en omedelbar fara för denna. Detta rekvisits innebörd ska var 

densamma som i PolisL 13 § och maskeringsförbudslagen, det vill säga innebära en 

störning på ett allmänintresse. Utredningen vill med förslaget avskräcka personer från 

att begå brott och överträda andra förbud, såsom pyroteknikförbudet, under 

maskeringens skyddsmantel. Med den valda formuleringen att alla ordningsstörande 

beteenden kan leda till straffansvar innebär detta att handlingar som idag medvetet inte 

är kriminaliserade blir kriminaliserade endast av anledningen att de begås under 

maskering. Rekvisitet att störa den allmänna ordningen kan på grund av sitt breda 

tillämpningsområde sägas vara oprecist och därmed strida mot legalitetsprincipen. 

Tillämpningsområdet kan också kritiseras för att vara för brett då harmlösa beteenden 

omfattas av förbudet, beteenden som inte tidigare ansetts straffvärda av lagstiftaren. Det 

är i dessa fall som ingripanden kan ske med stöd av förbudet som inte tidigare kunnat 
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göras. Med andra ord tillför förbudet polisen en befogenhet att ingripa när en maskerad 

person stör den allmänna ordningen, men inte begår ett brott eller överträder ett förbud. 

Denna nyhet är inte särskilt revolutionerande. Varför ett maskeringsförbud enligt 

utredningen ska införas är för att brott och överträdelser av förbud inte minskar utan 

ökar, eftersom dessa görs under maskering som försvårar lagföringen av dessa 

händelser. Ökad lagföring ska uppnås genom att förbudet ska avskräcka personer från 

att maskera sig. Förbudet kan ha en viss avskräckande verkan.  

Ett förbud påverkar dock inte de stora svårigheterna med att ingripa när 

idrottsarrangemang anordnas. En anledning till att lagföringen är låg gällande personer 

som begår brott på idrottsarrangemang och stör den allmänna ordningen, genom att 

exempelvis olovligen använda pyroteknik, är att polisen ogärna direktingriper. Vid 

idrottsarrangemang tillämpar polisen en modifierad taktik som är utformad i ljuset av 

behov - och proportionalitetsprincipen. Vid beaktande av principen måste polisen 

bedöma om ett ingripande är nödvändigt för att syftet ska uppnås. Ingripandet ska sedan 

vara proportionerligt till vad som ska uppnås och så lindrig som möjligt. Förslaget har 

två syften som kan sägas stå emot varann vid tillämpningen. Förslaget ska både vara ett 

medel för att upprätthålla den allmänna ordningen och leda till att fler lagförs. Den 

särskilda polistaktiken är utformad för att tillämpningen av den ska vara förenlig med 

behov och proportionalitetsprincipen, då ett ingripande ofta sker vid ett senare tillfälle 

eller att polisen tillämpar 13 § PolisL.
205

 För att kunna tillämpa förslaget om 

maskeringsförbud och lagföra personer för förbudet verkar dock krävas att den särskilda 

polistaktiken används offensivt och att gripande sker. Detta kan dock leda till att 

tillämpningen av förslaget strider mot behov - och proportionalitetsprincipen eftersom 

ingripandena ofta kräver att mycket våld används, vilket kan orsaka stor skada. Skulle 

den särskilda polistaktiken tillämpas mer defensivt kan detta leda till slutsatsen att 

förslaget inte behövs eftersom det sällan skulle tillämpas. Väl medveten om att detta 

innebär ett cirkelresonemang kan dock konstateras att förslaget inte korrelerar med 

antingen den Särskilda polistaktiken och proportionalitetsprincipen eller behovet av 

lagstiftning.  

Polisen direktingriper endast i allvarliga fall, exempelvis när människors hälsa står på 

spel eller omfattande skador på egendom riskerar att ske. Ett ingripande är då 
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nödvändigt och proportionerligt. Som sagts ovan tillför förbudet befogenheten att 

ingripa vid fall när en maskerad person stör den allmänna ordningen, men inte begår ett 

brott eller överträder ett redan existerande förbud. Med andra ord ges polisen 

befogenhet att ingripa mot beteenden som inte är allvarliga och motsvarar inte sådana 

allvarliga fall som polisen anser sig tvungna att ingripa. Därför tillför inte 

maskeringsförbudet bättre möjligheter att lagföra personer när ordningsläget är 

allvarligt. Polisen direktingriper även när ordningsläget är lugnt, men detta kan göras 

oavsett om personen som ska gripas är maskerad eller inte. Därför tillför förslaget inte 

heller i dessa fall förbättrade möjligheter att ingripa.  

Att bekämpa brottslighet som sker på idrottsarrangemang är svårt, då det ofta är många 

människor på en begränsad yta där känslor och alkohol centreras. Det är också svårt att 

med lagstiftning åtgärda problemen. Att använda kriminaliseringsinstrumentet innebär 

inte automatiskt att beteendet som kriminaliseras kommer att försvinna. Särskilt är detta 

fallet om polisen inte ges befogenhet att ingripa på ett tidigare stadium än tidigare. Detta 

scenario gäller det ifrågavarande förslaget om maskeringsförbud. Mer effektiva åtgärder 

vore att skärpa arrangörsföreskrifter och genom dessa förbjuda  maskering och innehav 

av maskeringsutrustning. Arrangören kan också skärpa kontrollerna innan match genom 

visitation, vilket kan göras av arrangörens personal. Idrottsförbunden kan också mer 

frekvent använda de sanktioner som finns. De ordningsstörande supportrarna bryr sig 

om sina lag och om deras lag sanktioneras med böter, hot om tvångsdegradering till en 

lägre division eller spel inför tomma läktare är det sannolikt att exempelvis 

pyroteknikanvändningen kommer att minska. Det föreslagna maskeringsförbudet vid 

idrottsarrangemang riskerar att bli ett förbud som sällan kommer tillämpas. Det framstår 

som att bara dess normativa funktion återstår att luta sig emot. Mot bakgrund av kraven 

som bör ställas på kriminalisering är det tveksamt om maskeringsförbudet bör införas. 

Att införa medel som ska bekämpa brottslighet är en politisk seger. Som medborgare 

bör man ställa sig frågan om det allmänna ska åtnjuta utökade befogenheter att utfärda 

straff om befogenheten inte kommer vara effektiv och bekämpa den brottslighet som 

den är åsyftad att göra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Bilaga 1 

Hej. 

Jag har för avsikt att svara dig på de frågor som du ställt nedan utifrån förordningar och 

lagtext men också från min erfarenhet i polistaktiska frågeställningar. I det avseendet 

finns det inget klart facit utan taktiken kan förändras utifrån olika händelseutvecklingar. 

  

Jag är mer intresserad av hur ett ingripande går till om en person bryter mot förbudet. 

Jag vet inte hur insatta ni är på förslaget men det föreslagna förbudet består av att en 

person ska vara maskerad (utan giltigt skäl) och bete sig ordningsstörande. Jag 

förespår att bedömningen om någon faller innanför tillämpningsområdet eller utanför 

som väldigt svår. 

  

Min fråga/frågor är:   

1)  hur går ett ingripande på läktare till?   

2) Vad har ingripandet för syfte? Är det att lagföra en person eller att upprätthålla 

ordningen?  

3) Om det är bådadera i fråga 2, kan inte ett intresse sätta "käppar i hjulet" för det 

andra? Tänker mig att ordningen i stort kan bli sämre om poliser stormar in och griper 

personer som gör sig skyldiga till ordningsstörande brottslighet än om man försöker 

avvakta och ta del av kameraövervakning och gripa personer efter match.  

  

4) Skulle förslaget innebära något mer verktyg än redan befintliga?  

  

Svar: 

Beträffande maskeringsförbudet och tillämpandet av den så gäller som alltid för en 

polisman att beakta proportionalitetsprincipen  8 § PL. 

På frågan om det kan vara svårt för den enskilde polismannen att avgöra om 

maskeringsförbud ska råda vid ett exakt tillfälle kan naturligtvis vara svårbedömt. 

Jag tror att en samlad bedömning från de som är satta att bevaka arrangemanget kan 

utan svårighet komma fram till att supporterns tillvägagångssätt i sitt uppträdande kan 

anses ligga inom ramen för maskeringsförbud. 

  

Fråga 1: Ingripande på läktare kan klassas i flera nivåer, ren tillsägelse eller 

upplysning, vidtar någon form av kroppslig kontakt från arrangörens ordningsvakter 
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eller funktionärer. Vid uppkomsten av svårare ordningsstörningar eller allvarligt brott så 

kan polis ta sig till läktaren för åtgärd. Dock ska det betonas att det är en mycket svår 

uppgift för alla parter att vid realtid för ordningsstörningen eller brottet gå in med 

bevakningspersonal för att vidta en åtgärd. I många fall sker det genom dokumentation 

varpå ett ingripande sker mot person vid ett annat lämpligt tillfälle. 

Fråga 2-3: Syftet med ett ingripande är i första hand att stävja en uppkommen 

ordningsstörning så att lugnet återskapas. Är det fråga om lagföring så får man vid varje 

tillfälle göra en bedömning om lagföringen ska ske direkt eller att man avvaktar till ett 

lämpligare tillfälle.   

  

Fråga 4: Alla lagar och förordningar har ett syfte och det är att människor i samhället 

ska avvara att begå brottslig handling. Lagförslaget kan ge de brottsbekämpande 

myndigheterna ett sätt att beivra brottet. 

  

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och att det kan bli till hjälp i ditt fortsatta 

arbete. 

  

Mvh. 

Gerhard Sjölin 

010-565 49 55 

Kommissarie/C Division Västra Regionen 

Operativ enhet Rgn Väst kansli 

 

Mobil: 070-600 56 98 

 

Bilaga 2  

Hej Christopher,  

Jag svarar gärna på din fråga! Frågan var alltså hur ett ingripande på läktare går till.   

När man ska ingripa mot personer finns ingen uttalad taktik, taktiken bygger på SPT 

och det finns en handbok som klargör lite grann. 

Taktiken som är ett hantverk, som är "egenkomponerat", och följer 

proportionalitetsprincipen. Den går ut på att publikvärdar i första ledet upplyser om 

förbudet och säger till att beteendet måste sluta, om det inte hjälper kommer 
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arenautbildade ordningsvakter som kan använda LOB. PL 13 §, envarsgripande i den 

ordningen.  

Om detta inte hjälper eller inte går att uppnå, görs följande av polisen:  

3 taktiker 

 Gripande i grupp. 6 poliser i grupp och tar en enskild gärningsman. 2 tar faktiskt 

personen, 4 skyddar dessa framifrån och bakifrån. 

 

 Gripande sk. splittring, används ofta på inte fulla läktare, och syftar till att jaga 

iväg "gärningsmännen". Man använder också taktiken om t.ex en ordningsvakt 

eller annan är skadad och man behöver ingripa snabbt. Vad man gör är att man 

springer med knutna nävar rakt framåt på ett led.   

 Säckningar, Denna används när man omhändertar många. Detta görs av 6 st 

poliser i grupp, ofta utanför arenan. 

 

Generellt är det mycket svårt att ingripa på läktaren. Brotten som begås har ofta ett lågt 

straffvärde dvs. de ger böter eller låga fängelsestraff. Brotten står ej i proportion till den 

stora mängd våld man kan vara, och ofta är tvungen att använda. Som polis måste man 

angripa ovanifrån. Pyroteknikanvändarna står längs ned. Att angripa nerifrån är för 

farligt. Folkmassan som polisen ska passera förbi sympatiserar ofta med 

gärningsmännen och försvårar ingripandet. På grund av att det är så svårt att ingripa på 

läktare så görs kraftfulla åtgärder bara i allvarliga fall, exempelvis när det är fråga om 

risk för liv eller allvarlig skada på egendom. Därför väljer man hellre att ingripa efter 

match utanför arenan och detta vet "supportrarna" om, vilket innebär att de gör allt i sin 

makt att förvirra polisen och försvåra identifiering och eventuella ingripanden. 

 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, lycka till med examensarbetet. 

Med vänlig hälsning  

 

Patric Grönberg 

010-562 33 29 

Polisinspektör och utbildningsledare 

Polismyndigheten Region Syd 
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