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Till Justitiedepartementet 
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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att 
avge yttrande över departementspromemorian Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 
(Ds 2014:44).  
 
Advokatsamfundet har när frågan om maskeringsförbud aktualiserades efter de s.k. 
Göteborgskravallerna ställt sig avvisande till maskeringsförbud vid demonstrationer och 
andra liknande allmänna sammankomster, bland annat eftersom ett sådant förbud inte 
ansågs uppväga det intrång i yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheterna som ett 
sådant förbud innebär.1 
 
Advokatsamfundet har tidigare även avgett remissyttranden som tar sikte på 
ordningsstörningar vid idrottsarrangemang2 och i delbetänkandet Mindre våld för 
pengarna (SOU 2012:23) föreslogs en utvidgning av lagen (2005:900) om 
maskeringsförbud till att gälla även den som bevistar ett idrottsevenemang. 
Advokatsamfundet hade ingen erinran mot det förslaget. 
 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 7 juli 2003 över de avsnitt i Göteborgskommitténs betänkande 
Göteborg 2001 (SOU 2002:122) som rörde förslag om maskeringsförbud. 
2 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 14 augusti 2012 över delbetänkandet Mindre våld för pengarna 
(SOU 2012:23), remissyttrande den 25 juni 2008 över departementspromemorian Ytterligare åtgärder för att 
motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang (Ds 2008:20), remissyttrande den 4 november 
2004 över departementspromemorian Lag om tillträdesförbud (Ds 2004:40) samt remissyttrande den 
9 september 2002 över departementspromemorian Tillträdesförbud (Ds 2002:25). 
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I den nu aktuella promemorian föreslås återigen att det ska införas ett förbud mot att 
maskera sig vid idrottsarrangemang, men förslaget om maskeringsförbud är denna gång 
begränsat till ett straffansvar för maskering inne på idrottsanläggningar (inte utanför 
idrottsanläggningar i samband med förflyttning av supporterskaror, stormning av 
arenaentréer eller liknande) och föreslås denna gång regleras i ordningslagen i stället för i 
lagen om maskeringsförbud. 
 
Förslaget innebär att den som under ett idrottsevenemang på en idrottsanläggning helt 
eller delvis täcker sitt ansikte för att försvåra identifikationen av sig själv, när personen 
ensam eller tillsammans med annan genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar 
fara för den allmänna ordningen, gör sig skyldig till brott mot maskeringsförbudet. Enligt 
förslaget omfattas all form av maskering av förbudet, förutom täckande av ansiktet av 
religiösa skäl, under förutsättning att maskeringen medför att identifikationen rent 
objektivt försvåras.  
 
Advokatsamfundet – som konstaterar att maskeringsförbudet är kopplat till den enskildes 
eget uppträdande såsom utgörande en ordningsstörning eller en omedelbar fara för sådan – 
ifrågasätter om förslaget verkligen kommer att få den effekt som eftersträvas, bland annat 
med tanke på de svåra gränsdragningsproblem och bevisproblem som kommer vara 
förenade med lagföring av det föreslagna maskeringsförbudet.  
 
Eftersom förbudet endast omfattar personer som helt eller delvis täcker ansiktet för att 
försvåra identifikationen i samband med att den allmänna ordningen störs eller omedelbar 
fara för denna föreligger, kommer det bli en ytterst grannlaga uppgift att avgöra om den 
som är maskerad verkligen är inblandad i en pågående eller hotande ordningsstörning. 
Personer som inte är det omfattas nämligen inte av straffsanktioneringen, även om de 
täcker ansiktet på ett sätt som försvårar deras identifikation. 
 
Till detta kommer att det inte finns någonting som tyder på att maskeringsförbud över 
huvud taget skulle ha den avhållande effekt som är hela syftet med förslaget. Någon 
utvärdering härvidlag har exempelvis inte gjorts av maskeringsförbudslagen och det finns 
heller inga uppgifter från andra länder redovisade i promemorian som påvisar reell effekt 
av ett maskeringsförbud i de fall som nu är aktuella. 
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