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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 juni 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang. 

 

Advokatsamfundet ställde sig, när frågan om maskeringsförbud aktualiserades efter de 

s.k. Göteborgskravallerna, 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 därefter avgett ytterligare remissyttranden som tar sikte på 

ordningsstörningar vid idrottsarrangemang.2 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 den gången 

ingen erinran mot förslaget. 

 

Advokatsamfundet yttrade sig senast i mars 2015 över ett förslag som mycket liknar det 

nu aktuella, men med färre undantag.3 Advokatsamfundet menade då att lagförslaget, som 

                                                
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 dels delbetänkandet Mindre våld för pengarna 
(SOU 2012:23), dels Skrivelse med anledning av riksdagens beslut om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang, 

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). 
3
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 4 mars 2015 över promemorian Maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang (Ds 2014:44).  
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endast träffade den vars eget uppträdande utgjorde en ordningsstörning eller en fara för 

sådan, skulle bli så svårt att tillämpa att det inte kunde väntas få den effekt som 

eftersträvades. Advokatsamfundet efterlyste också en utvärdering av huruvida den 

maskeringsförbudslag som redan fanns hade haft någon brottspreventiv effekt över huvud 

taget. 

 

I den nu aktuella promemorian, som således utgör en revidering av Ds 2014:44, föreslås 

ett generellt förbud mot att maskera sig i samband med ett idrottsarrangemang på en 

idrottsanläggning. Till skillnad från 2014 års förslag förutsätter förbudet således inte att 

den maskerade personen utgör en ordningsstörning eller en fara för sådan. Det blir därmed 

lättare att tillämpa än 2014 års förslag. Den ena av Advokatsamfundets tidigare 

invändningar är således undanröjd. 

 

Advokatsamfundet ställde sig emellertid tveksamt även till om ett maskeringsförbud 

skulle ha någon brottspreventiv effekt över huvud taget. Man kan nämligen föreställa sig 

att åskådare som avser att störa ordningen medför sin maskering dold och tar på den först 

då ordningsstörningen påbörjas. Det vore av det skälet befogat att utreda effekterna av 

2005 år lag om förbud mot maskering i vissa fall innan ytterligare en lag med samma typ 

av förbud införs. Om det skulle visa sig att det inte finns några tendenser till att 

ordningsstörningarna vid allmänna sammankomster genom lagstiftningen om 

maskeringsförbud har minskat, kan det ifrågasättas om det finns skäl att utvidga lagens 

tillämpningsområde. Någon utvärdering av effekterna av maskeringsförbudlagen har 

såvitt framgår av promemorian fortfarande inte skett.  

 

Oavsett det förhållandet att erforderlig utvärdering ännu inte skett av 

maskeringsförbudslagens effekter och underlaget för den nykriminalisering som nu 

föreslås därmed inte är så omfattande som det borde vara, konstaterar Advokatsamfundet 

att problemen med läktarvåld och s.k. supporterslagsmål är ett återkommande och 

allvarligt problem, som så snart som möjligt behöver bemästras på ett effektivare sätt än 

vad som kan ske i dag. Förutsättningar finns också trots allt att förslaget kommer att 

kunna minska risken för våld och ordningsstörningar på idrottsanläggningar. 

Advokatsamfundet anser därför att det nu, på de i promemorian anförda skälen, är dags att 

införa ett maskeringsförbud på idrottsanläggningar. De legitima skälen för att täcka 

ansiktet på idrottsanläggningar är väl tillgodosedda av de flertalet undantag som anges i 

lagförslaget. Ingreppet på den personliga friheten är således inte större än att 

Advokatsamfundet kan acceptera förslaget i sin nuvarande utformning. 
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