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Summary 
For a long time the prevailing opinion in Sweden was that a masking 

prohibition would be a too far-reaching restriction on constitutional human 

rights, and thus contrary to both the constitution and the European 

Convention on Human Rights. In the wake of the “Gothenburg riots” in 

2001, massive criticism was directed at the Police Authority for not 

maintaining order and security, which helped change the prevailing opinion. 

On the first of January 2006 the Law on the Prohibition of masking in some 

cases took effect, which is aimed at public meetings such as demonstrations. 

On the first of March 2017 the Law on Masking Prohibition at sporting 

events is expected to enter into force, which is mainly directed at masked 

supporters. The debate surrounding masking prohibition is intense, with 

critics claiming that a masking ban is an ineffective way to deal with the 

disturbances while the police and the judiciary on the contrary sees it as a 

means to quell disturbances.  

 

This paper aims to investigate whether the masking ban as it is designed in 

the two masking prohibition laws, in accordance with the principle of 

proportionality, is a proportionate tool to counteract disturbances, or 

whether it constitutes a too far-reaching restriction of the constitutional 

rights and freedoms. Since order and security is an acceptable constitutional 

restriction, special focus is placed on the real balance of interests between 

the positive effects of the masking ban in practise due to its purpose, and its 

negative effects in practise in terms of its actual restriction of the 

constitutional rights and freedoms. The conclusion is that the masking ban is 

proportionate in four of five stages. As for the real balance of interests, there 

is reason to be critical. There are indications that certain freedoms are 

excessively restricted in relation to the positive impact of the laws expected 

by the legislator, which has not materialized to the extent anticipated, or as 

in the case of the upcoming law; is in danger of not materializing to the 

expected extent when it enters into force in 2017.  



 
2 

Sammanfattning 
Under lång tid var den rådande uppfattningen att ett maskeringsförbud 

skulle strida mot regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna. I samband med ”Göteborgskravallerna” 2001 

kritiserades Polismyndighetens bristande förmåga att upprätthålla ordning 

och säkerhet och denna uppfattning förändrades. Den 1 januari 2006 trädde 

lag (2005:900) om maskeringsförbud i vissa fall ikraft vilken omfattar 

exempelvis demonstrationer och den 1 mars 2017 väntas lag om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang träda ikraft vilken främst riktas 

mot maskerade supportrar. Debatten kring maskeringsförbudet är het, 

kritiska röster menar att ett maskeringsförbud är verkningslöst för att 

komma tillrätta med ordningsstörningarna medan polisen och rättsväsendet 

ser maskeringsförbudet som ett hjälpmedel för att stävja ordningsstörningar. 

 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om maskeringsförbudet så som 

det är utformat i de två maskeringsförbudslagarna enligt 

proportionalitetsprincipen är ett proportionerligt verktyg för att motverka 

ordningsstörningar eller om det utgör en alltför långtgående inskränkning i 

de konstitutionella fri- och rättigheterna. Eftersom ordning och säkerhet 

utgör en grundlagsenlig inskränkningsgrund har särskilt fokus lagts på den 

reella intresseavvägningen mellan maskeringsförbudets positiva effekter i 

praktiken enligt dess syfte, och dess negativa effekter i praktiken i form av 

den faktiska inskränkningen av de konstitutionella fri- och rättigheterna. 

Slutsatsen är att maskeringsförbudet är proportionerligt i fyra av fem steg. 

Vad gäller den reella intresseavvägningen finns dock anledning att vara 

kritisk, då mycket talar för att vissa friheter inskränks alltför långtgående i 

förhållande till de av lagstiftaren väntade positiva effekterna med lagarna, 

som inte har infriats i den omfattning som förväntades vad gäller den 

ikraftträdda maskeringsförbudslagen, och som riskerar att inte infrias i den 

kommande maskeringsförbudslagen när denna träder ikraft 2017.  
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idrottsarrangemang  
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RF  Regeringsformen 
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1. Inledning  

1.1 Allmänt 
Ordningsstörningar där gärningspersonerna på grund av maskering undgår 

lagföring har under lång tid varit ett problem för rättssystemet. I samband 

med Göteborgskravallerna 2001 fick frågan förnyat fokus och har sedan 

dess debatterats flitigt. År 2005 antogs lag (2005:900) om förbud mot 

maskering i vissa fall1 i syfte att avhjälpa maskeringsproblematiken vid 

ordningsstörningar kring allmänna sammankomster, exempelvis 

demonstrationer, men dess effektivitet i praktiken har ifrågasatts. 

Diskussion kring inskränkningen av fri- och rättigheter i 2 kap. 

regeringsformen2 och lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna3 har också förekommit. En liknande lagföringsproblematik finns 

kring så kallad idrottsrelaterad brottslighet, där maskerade supportrar 

uppträder ordningsstörande under pågående idrottsarrangemang. Då LVFs 

tillämpningsområde inte täcker offentliga tillställningar, exempelvis 

idrottsarrangemang, har regeringen under 2016 fattat beslut om att införa 

ännu en lag, lag om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang4, som väntas 

träda ikraft den 1 mars 2017.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda om ett maskeringsförbud så som det 

är utformat i LVF och LIA är ett proportionerligt verktyg för att motverka 

ordningsstörningar.  

 

                                                
1 Citeras i det följande LVF. 
2 Citeras i det följande RF. 
3 Citeras i det följande EKMR. 
4 Citeras i det följande LIA. 
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1.3 Frågeställningar 
Jag ämnar besvara följande frågeställningar: 

• Hur är maskeringsförbudet utformat i LVF respektive LIA? 

• Vad innebär proportionalitetsprincipen och vad är dess olika 

beståndsdelar? 

• Utgör ett maskeringsförbud enligt proportionalitetsprincipen en 

proportionerlig inskränkning av åsiktsfriheterna i 2 kap. RF och 

EKMR? 

 

Med åsiktsfriheter avses i den här uppsatsen yttrandefriheten, 

demonstrationsfriheten och mötesfriheten i 2 kap. 1 § RF respektive 

artiklarna 10 och 11 i EKMR. 

 

1.4 Definitioner 
För att tydliggöra och avgränsa min undersökning definierar jag nedan ett 

antal begrepp. Med maskeringsförbud menar jag den för de båda lagarna 

gemensamma definitionen att ”helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som 

försvårar identifikation”5. Begreppet proportionalitet likställs med 

innehållet i proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är en 

rättslig princip framvuxen i domstolsväsendets praxis och är en modell för 

intresseavvägning mellan allmänna samhälleliga intressen och 

grundlagsskyddade rättigheter. I svensk rätt är det en erkänd rättsprincip 

som på konstitutionell nivå återfinns i 2 kap. 21 § RF.6 Beroende på 

rättsområde kan bedömningen av proportionalitetsprincipens antal delar 

skilja sig något åt. Inom offentligrätten talar man om tre delar: åtgärdens 

nödvändighet, proportionalitet och principen om lindrigaste ingreppet för 

individen; i den straffprocessuella proportionalitetsprincipen talar man 

vanligtvis om fyra delar eller underprinciper: legalitets-, ändamåls-, behovs- 

                                                
5 1§ Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall; prop. 2016/17:41 s. 4. 
6 Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet – konstitutionella proportionalitetskrav 
och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel (Iustus Förlag 2013 s. 43). 
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och proportionalitetsprinciperna. I konstitutionell teoretisk litteratur 

använder man sig vanligtvis av den tyska proportionalitetsprincipen som 

består av legalitetsprincipen och ändamålsprincipen samt tre underprinciper 

i form av lämplighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening.7 Då 

min uppsats rör konstitutionella frågor är det denna definition av 

proportionalitetsprincipen som jag avser använda. 

 

Ovanstående åsiktsfriheter (se 1.3) definieras i den följande uppsatsen enligt 

sin definition i RF. Yttrandefriheten definieras i 2 kap. 1 § 1p RF som 

”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter och känslor” samt i artikel 10 EKMR som 

”åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan 

offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser”. 

Mötesfriheten definieras i 2 kap. 1 § 3p RF som ”frihet att anordna och delta 

i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte 

eller för framförande av konstnärligt verk” och demonstrationsfriheten 

definieras i 2 kap. 1 § 4p RF som ”frihet att anordna och delta i 

demonstrationer på allmän plats”. Artikel 11 i EKMR som omfattar mötes- 

och demonstrationsfriheterna stadgar att ”var och en har rätt till frihet att 

delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att 

bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen”. 

 

1.5 Avgränsning 
Jag kommer att studera maskeringsförbudet och dess utformning i svensk 

rätt. En komparativ jämförelse med maskeringsförbudet i andra länders 

lagstiftning hade varit av intresse men är av utrymmesskäl inte möjlig. 

 

De ovan definierade åsiktsfriheter som jag avser studera är de friheter och 

deras potentiella inskränkningar som behandlas i förarbetena till respektive 

lag; i förarbetena till LVF behandlas mötesfriheten och 

                                                
7 Naarttijärvi, s. 46. 
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demonstrationsfriheten, i förarbetena till LIA behandlas yttrandefriheten. I 

förarbetena till LIA behandlas föreningsfriheten i 2 kap. 1 § 5p RF kort, 

men då lagstiftaren inte anser denna frihet kunna bli inskränkt genom lagens 

ikraftträdande har jag valt att inte heller behandla denna frihet djupare. 

Utöver dessa friheter har i respektive förarbeten också religionsfriheten i 2 

kap. 1 § 6p RF respektive artikel 9 EKMR behandlats men eftersom 

religionsfriheten är en okränkbar frihet8 utgör den ett absolut undantag från 

maskeringsförbudet i de båda lagarna. Den riskerar därmed inte att 

inskränkas genom maskeringsförbudets ikraftträdande och jag kommer 

därför inte att behandla religionsfriheten ytterligare.  Jag har valt att 

avgränsa mig till de åsiktsfriheter som behandlas i förarbetena eftersom jag 

anser det vara intressant att undersöka de potentiella frihetsinskränkningar 

som lagstiftaren redan har tagit ställning till, i förhoppning om att det gör 

analysen mer kvalitativ. 

 

I kapitel 3 under 3.1.5 kommer jag att utgå ifrån professor Aharon Baraks 

definition av proportionalitet i strikt mening. I doktrinen finns förespråkare 

för andra definitioner, men då det är en komplex debatt som faller utanför 

ramen för denna uppsats har jag av utrymmesskäl valt att tillämpa Baraks 

definition utan att problematisera denna ytterligare. 

 

1.6 Metod 
Jag ämnar undersöka och jämföra de två maskeringsförbudslagarna LVF 

och LIA. Jag kommer att undersöka maskeringsförbudets utformning i 

respektive lag samt maskeringsförbudets proportionalitet i förhållande till 

inskränkningen av åsiktsfriheterna i 2 kap. RF och EKMR. Utgångspunkt 

för proportionalitetsbedömningen kommer att tas i de av lagstiftaren 

presenterade syftena med de två maskeringsförbudslagarna samt 

lagstiftarens egen proportionalitetsbedömning i förhållande till de friheter 

som räknas upp och bemöts i förarbetena. I en avslutande sammanfattning 

                                                
8 Se 2 kap. 20 § RF e contrario. 
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besvarar jag min problematiserande frågeställning samt sammanfattar mina 

slutsatser. 

1.7 Material 
Jag har i min uppsats utgått från de svenska erkända rättskällorna, det vill 

säga lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Eftersom lagstiftningen om 

maskeringsförbud är relativt ny har det funnits begränsat material att tillgå 

vad gäller doktrin och praxis. Jag har i den inledande delen av uppsatsen där 

jag redogör för gällande rätt använt mig av förarbetena till respektive lag, 

främst prop. 2005/06:11 Maskeringsförbud samt prop. 2016/17:41 

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. I den andra delen av uppsatsen 

där jag går igenom proportionalitetsprincipen och dess innehåll har jag 

främst hänvisat till För din och andras säkerhet – konstitutionella 

proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel av 

Markus Naarttijärvi, men även Proportionality – constitutional rights and 

their limitations av Aharon Barak.  

 

1.8 Forskningsläge 
Maskeringsförbud är ett relativt nytt fenomen, med LVF ikraftträdd den 1 

januari 2006 och LIAs väntade ikraftträdande den 1 mars 2017. År 2011 

avvisade dåvarande justitieminister Beatrice Ask en förfrågan om en statlig 

utvärdering av LVF9 och i mars 2016 sade inrikesminister Anders Ygeman 

att man inte har planer på att utvärdera LVF förrän LIA trätt ikraft, det 

saknas således statliga utvärderingar av maskeringsförbudet och dess 

effekter idag. Det saknas också i övrigt forskning på området bortsett från 

en statistisk undersökning gjord av SVT Nyheter över antalet dömda 

personer under de tio år som LVF varit ikraft, vilket var 15 personer.10 

Debatten kring maskeringsförbud och särskilt maskeringsförbud på 

idrottsarrangemang är däremot het, där flera stora fotbollsaktörer ställer sig 

                                                
9 Riksdagen: skriftlig fråga 2010/11:587 Maskeringsförbud. 
10 Pontus Mattson, ”Få döms för maskeringsförbud”, SVT Nyheter, publicerad 2016-03-11. 
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negativa till ett maskeringsförbud med motiveringen att ett sådant inte 

kommer att avhjälpa ordningsstörningsproblematiken på idrottsarenor11 

medan det från polisiärt håll uppmuntras och ses som ett bra verktyg i 

kampen mot ordningsstörningarna.12 Mot bakgrund av detta anser jag 

rättsområdet vara i behov av vidare utforskning och att uppsatser likt den 

här är av vikt för att belysa rättsområdet ytterligare. 

 

1.9 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel har jag gått igenom syfte, frågeställningar, 

definitioner, metod samt material. I kapitel 2 kommer jag att utifrån min 

första frågeställning – hur är maskeringsförbudet utformat i LVF respektive 

LIA? – att gå igenom bakgrunden till maskeringsförbudsfrågan och 

maskeringsförbudets lagtekniska utformning i respektive lag. I det tredje 

kapitlet kommer jag utifrån min andra frågeställning – vad innebär 

proportionalitetsprincipen och vad är dess olika beståndsdelar? - att närmre 

presentera proportionalitetsprincipen och dess olika delar vilka utgör 

grunden för proportionalitetsbedömningen. I det fjärde kapitlet kommer jag 

att anlägga proportionalitetsprincipen på maskeringsförbuden i respektive 

lag och utifrån denna besvara min tredje och sista frågeställning – utgör ett 

maskeringsförbud enligt proportionalitetsprincipen en proportionerlig 

inskränkning av åsiktsfriheterna i 2 kap. RF och EKMR? Jag har valt att i 

kapitel 4 fortlöpande analysera resultatet av tillämpningen för att sedan i det 

avslutande femte kapitlet göra en kort sammanfattning av resultatet där jag 

besvarar min tredje frågeställning, presenterar mina slutsatser av analysen, 

samt belyser eventuell kritik mot dessa.  

 

                                                
11 Tove Nordenhäll, ”Ett förbud kommer inte lösa problemet”, DN Sport, publicerad 2016-

09-29. 
12 Sydsvenskan, ”Polisen välkomnar maskeringsförbud”, publicerad 2016-09-29. 
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2. Bakgrund 

2.1 Idén om ett maskeringsförbud 
Frågan om maskeringsförbud har diskuterats länge.13 Riksdagens inställning 

har under lång tid varit att ett maskeringsförbud är oförenligt med 2 kap RF. 

I samband med ”Göteborgskravallerna” 14-16 juni 2001 uppstod dock 

massiv kritik mot Polismyndighetens bristande förmåga att säkerställa 

allmän ordning och säkerhet. Regeringen tillsatte därför en utredning som i 

slutbetänkandet Göteborg 2001 föreslog ett generellt maskeringsförbud.14 

Lagrådet avstyrkte emellertid förslaget med hänvisning till att syftena inte 

kunde antas bli tillgodosedda i sådan utsträckning att förbudet var motiverat, 

och därför stred mot RF och EKMR.15 Förbudet reviderades och LVF trädde 

ikraft innehållandes ett begränsat maskeringsförbud. LVF omfattade inte 

offentliga tillställningar16 som exempelvis idrottsarrangemang varför 

regeringen tillsatte en ny utredning med uppdrag att undersöka behovet av 

ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang.17 Utredningen föreslog ett 

begränsat maskeringsförbud.18 Regeringen presenterade istället ett generellt 

maskeringsförbud med undantag för befogade situationer. Lagrådet invände 

mot bristande förutsebarhet och oklart straffbart område.19 

Författningskommentaren justerades därför något och den 17 november 

2016 överlämnade regeringen lagförslaget LIA till riksdagen.20  

 

                                                
13 Första gången i riksdagen i samband med införandet av den nya ordningslagen. Se vidare 
bet. 1993/94:JuU01. 
14 SOU 2002:122 s. 31. 
15 Lagrådsyttrande 2004-09-29: Maskeringsförbud, s. 8.  
16 Jfr 2 kap 3 § Ordningslagen (1993:1617). 
17 Ds 2014:44 s. 9. 
18 Ibid. s. 7f. 
19 Lagrådsyttrande 2016-10-10: Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang.  
20 prop. 2016/17:41 s.1. 
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2.2 Maskeringsförbudets utformning  

2.2.1 Lag om förbud mot maskering i vissa fall 
1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt 

ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls 

för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild 

angelägenhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som 

försvårar identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en 

störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan 

störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, 

som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 

ordningslagen, om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. 

 

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl. Det gäller 

inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän sammankomst, som 

avses i första stycket, med stöd av 2 kap. 11 a § ordningslagen fått tillstånd 

att helt eller delvis täcka ansiktet. 

 

2 § Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall dömas till böter 

eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 
 

Syftet med lagen och maskeringsförbudet är att förhindra 

ordningsstörningar och därtill kopplade brott, och därigenom upprätthålla 

ordning. Polisen ska ges bättre möjligheter att ingripa mot maskerade 

demonstranter i ett tidigt skede samt att identifiering och lagföring ska 

underlättas. Ett maskeringsförbud menas öka säkerheten vid 

sammankomster, för alla deltagande och allmänheten i övrigt.21 För 

förbudets inträdande ska det röra sig om en allmän sammankomst som 

uppfyller rekvisiten i paragrafen, där en ordningsstörning eller omedelbar 

risk för sådan föreligger. Undantagen är maskering av religiösa skäl och 

maskeringstillstånd.  I 2 § stadgas att uppsåt krävs dels till maskering av 

ansiktet, dels till att det förelåg en ordningsstörning eller en omedelbar fara 

för sådan.22 Det finns dock en möjlighet att i ringa fall ej utkräva ansvar om 

                                                
21 Prop. 2005/06:11 s. 30. 
22 Ibid. s. 43. 
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en enskilds handlande framstår som icke-straffvärt.23 Ringa fall ska avgöras 

utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt med beaktande av 

syftet med förbudet: om en maskerad deltagare inte varit inblandad i 

ordningsstörningen eller faran för en sådan, kan detta exempelvis särskilt 

beaktas.24 

 

2.2.2 Lag om maskeringsförbud vid 
idrottsarrangemang 
Genom lag om ändring av 5 kap. 4 § Ordningslagen (1993:1617) lyder LIA 

som följer: 
När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon 

[…] 

3. På idrottsanläggningen helt eller delvis täcka ansiktet å ett sätt som 

försvårar identifikationen av personen.  

[…]  

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

skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för 

idrottsarrangemangets genomförande. Förbudet gäller inte heller om det 

med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är 

att anse som befogat att täcka ansiktet. Vid bedömningen av om det är 

befogat att täcka ansiktet ska risken för hot mot den allmänna ordningen 

och säkerheten särskilt beaktas. 

 

Enligt lagstiftaren är ordning och säkerhet ett skyddsvärt samhällsintresse 

och trots insatser för att motverka ordningsstörningar med inslag av våld vid 

idrottsarrangemang finns det fortfarande ”ett tydligt behov av ytterligare 

åtgärder för att upprätthålla den allmänna säkerheten” varav en åtgärd är ett 

nytt maskeringsförbud. Syftet med lagen är att motverka ordningsstörningar 

och våld.25 Maskeringsförbudet i LIA är generellt med befogade undantag, 

samt ett absolut undantag för religiösa skäl. Exempel på befogade undantag 

är väderförhållanden eller hälsoskäl. Väderförhållandena ska fordra skydd 

mot köld, nederbörd eller stark sol etcetera. Hälsoskäl kan inkludera 
                                                
23 Prop. 2005/06:11 s. 43f. 
24 Ibid. s. 50. 
25 Prop. 2016/17:41 s. 9f. 
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exempelvis astma, allergi eller allvarligt nedsatt immunförsvar. Övriga 

omständigheter preciseras inte närmre i författningskommentaren, men 

anses utgöra undantagsfall.26 Vid bedömningen av om ett befogat undantag 

föreligger ska en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet göras. Hot mot den allmänna ordningen och säkerheten ska 

särskilt beaktas; en maskerad person som uppträder ordningsstörande anses i 

praktiken aldrig ha befogade skäl för maskeringen. En maskering kan dock i 

utgångsläget vara befogad, men övergå till att vara obefogad om 

säkerhetsläget ändras. Det generella maskeringsförbudet innebär att också 

enskilda som ej aktivt deltar i ordningsstörningen omfattas om de objektivt 

sett är maskerade, oavsett uppsåt. Individer som objektivt är maskerade får 

själva hålla sig uppdaterade om ordningsläget. Ju större ordningsstörning 

eller hotbild desto starkare skäl krävs för att maskering av ansiktet ska anses 

vara befogad.27 

 

 

                                                
26 Prop. 2016/17:41 s. 29f. 
27 Ibid. s. 30. 
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3. Proportionalitetsprincipen 

3.1 Proportionalitetsprincipens 
beståndsdelar 
Som nämndes inledningsvis i 1.4 tillämpar jag den proportionalitetsprincip 

som består av fem delar; legalitetsprincipen, ändamålsprincipen, 

lämplighetsprincipen, nödvändighetsprincipen och principen om 

proportionalitet i strikt mening.28 Proportionalitetsprincipen är en allmän 

juridisk princip men kommer också till uttryck i 2 kap. 21 § RF29: 

 
Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad 

som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte 

heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen 

såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på 

grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

3.1.1 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen konkretiseras i 1 kap. 1 § 1st. RF – all makt utövas 

under lagarna. Således krävs lagstöd för all maktutövning mot enskilda, 

inbegripet fri- och rättighetsinskränkningar. Dessa har ett än tydligare stöd i 

2 kap. 20 § RF; vissa grundlagsenliga inskränkningar av fri- och 

rättigheterna i kap. 2 RF får göras, men dessa måste göras i lag. Utöver detta 

har legalitetsprincipen ansetts innefatta krav på lagstiftningskvalitén; 

elastiska, vaga, obestämda eller mångtydiga rekvisit bör undvikas för att 

förhindra godtycke och tillförsäkra individen förutsebar tillämpning. Ett 

liknande krav återfinns i EKMR, lagstöd krävs enligt artikel 8 och 

Europadomstolen har även här inkluderat vissa kvalitetskrav på 

lagstiftningen gällande förutsebarhet som inte tillåter skönsmässig eller 

godtycklig bedömning från statens sida.30  

                                                
28 Naarttijärvi, s. 46. 
29 Ibid. s. 43, fotnot 58. 
30 Ibid. s. 48f. 
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3.1.2 Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen styr bedömningen av när ett tvångsmedel är berättigat. 

Huvudregeln är att detta tillåts när det mål som väntas uppnås med 

tvångsåtgärden är berättigat. Vad som anses vara berättigade ändamål 

varierar mellan rättsområden, i 2 kap. 21 § RF stadgas att konstitutionella 

begränsningar endast får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara 

i ett demokratiskt samhälle. Definitionen av detta stadgande har varit 

föremål för diskussion i doktrinen.31  

3.1.3 Lämplighetsprincipen 
Lämplighetsprincipen bedömer om åtgärden är lämplig för att uppnå 

ändamålet. Om osäkerhet råder kring en åtgärds väntade resultat, måste 

denna osäkerhet vägas in i lämplighetsbedömningen. 

Lämplighetsbedömningen aktualiseras främst vid lagstiftning och säger 

sammantaget att en rationell koppling ska finnas mellan det berättigade 

målet och det medel som används för att uppnå målet.32 

Lämplighetsprincipens funktion har diskuterats i doktrinen, vissa menar att 

den är överflödig på grund av nästföljande principer, men att den kan bli av 

vikt i väldigt specifika undantagsfall.33 Andra menar att 

lämplighetsprincipen visst har en funktion, exempelvis när en åtgärd 

förvisso är lämplig för att uppfylla ett ändamål, men sedan uppfyller 

detsamma endast i begränsad omfattning. En invändning mot detta i 

doktrinen är att principen saknar krav på effektivitet varpå också en liten 

grad av lämplighet räcker för att åtgärden ska anses lämplig.34  

 

3.1.4 Nödvändighetsprincipen 
Nödvändighetsprincipen används för att bedöma åtgärdens nödvändighet. 

Det innebär att den minst ingripande åtgärden för att uppnå ändamålet ska 

användas. Gällande konstitutionella frågor silar nödvändighetsprincipen bort 
                                                
31 Naarttijärvi, s. 53f. 
32 Ibid. s. 54f. 
33 Ibid. s. 55. 
34 Ibid. s. 56 samt fotnot 117. 
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onödiga rättighetsinskränkningar i den meningen att en lindrigare åtgärd kan 

uppnå samma resultat. I praktiken kompliceras detta av att olika åtgärder 

sällan är exakt lika effektiva för att uppnå ett visst ändamål, samt att 

kostnader och påverkan på andra intressen måste räknas in i ekvationen. I 

praxis har nödvändighetsprincipen ibland tillämpats flexibelt på grund av 

detta; om en mindre inskränkande åtgärd inte i samma utsträckning når det 

tänkta ändamålet, men ändå når en bit på vägen kan denna räknas som ett 

jämlikt alternativ.35 Nödvändighetsprincipen tar dock inte ställning till vare 

sig lagstiftarens ambitionsnivå eller intresseavvägning – sätter lagstiftaren 

ett väldigt ambitiöst ändamål som oavsett metod för att nå dit innebär 

långtgående inskränkningar tar nödvändighetsprincipen bara hänsyn till 

vilken av dessa som är den minst inskränkande.36 

 

3.1.5 Proportionalitet i strikt mening 
Principen om proportionalitet i strikt mening, även kallad proportionalitet 

strictu sensu, är den del av proportionalitetsprincipen där den reella 

intresseavvägningen görs och kan sägas innebära avvägningen mellan den 

ingripande åtgärden och dess konsekvenser i förhållande till det önskade 

ändamålet med åtgärden.37 Denna del av proportionalitetsprincipen är mest 

komplicerad och omstridd; intresseavvägningar bär ofta spår av andra 

överväganden än rent juridiska, exempelvis politiska och moraliska 

överväganden. Vidare behövs en metod för att ge avvägningen ett reellt 

innehåll.38 Proportionalitet strictu sensu löser nämligen inte den normativa 

delen av avvägningen, det vill säga ger inte ett visst intresse en viss tyngd 

utan skapar snarare regler för när ett intresse får prioriteras på bekostnad av 

ett annat.39 En metod är att utifrån de rättsliga förutsättningarna försöka 

optimera utfallet i praktiken. I doktrinen har man sammanfattat denna 

rättsliga bedömning i ett antal ”balanseringslagar”, varvid olika författare 

                                                
35 Naarttijärvi, s. 57f. 
36 Ibid. s. 58f. 
37 Ibid. s. 63f. 
38 Ibid. s. 66. 
39 Aharon Barak, Proportionality – constitutional rights and their limitations (Cambridge 
University Press 2012 s. 346). 



 
17 

har gett sina balanseringslagar delvis olika innehåll.40 Jag har valt att 

använda mig av Aharon Baraks41 definition och balanseringslag: 

 
The higher the social importance of preventing the marginal harm to the 

constitutional right at issue and the higher the probability of such an 

additional marginal harm occurring, then the marginal benefits created by 

the limiting law – either to the public interest or to other constitutional 

rights – should be of a higher social importance and more urgent and the 

probability of its realization should be higher.42 
 

                                                
40 Naarttijärvi, s 67.  
41 Professor i juridik vid bland annat Hebrew University of Jerusalem och Yale Law 
School, tidigare domare och justitiekansler i Israels högsta domstol samt senare också 
ordförande i densamma. 
42 Barak, s. 363. 
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4. Proportionalitets- 
bedömningen 

4.1 Legalitetsprincipen 
I 2 kap. 21 § RF stadgas att inskränkningar av konstitutionella rättigheter får 

göras om de tillgodoser ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle och begränsningen inte går utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som föranlett den samt att begränsningen inte 

sträcker sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.43 

Enligt 2 kap. 23-24 §§ RF får åsiktsfriheterna begränsas med hänsyn till 

ordning och säkerhet. Lagstiftaren har uttalat att syftet med lagarnas 

maskeringsförbud är att förhindra ordningsstörningar vid demonstrationer 

och allmänna sammankomster respektive motverka ordningsstörningar och 

våld på idrottsanläggningar vid idrottsarrangemang, vilket således är ett 

godtagbart syfte.  

 

Även rekvisiten ska vara tydliga och förutsebara. För att 

demonstrationsdeltagare ska veta när en ordningsstörning eller risk för 

sådan innebär maskeringsförbud enligt LVF har lagstiftaren uttalat att 

polisen bör göra demonstranter uppmärksamma på detta.44 Genom 

förtydligande i praxis har dock fastställts att detta inte är en nödvändig 

förutsättning för straffansvar. En åtalads invändning om att hen inte hade 

hört polisens utrop om att maskeringsförbud rådde avslog domstolen med 

motiveringen att den enskilde själv måste ha uppfattat att en 

ordningsstörning förelåg, och att uppsåt till denna räcker för straffansvar.45 

Även rekvisitet deltagande har varit föremål för diskussion i praxis, då en 

åtalad som fällts i tingsrätten friades i hovrätten med hänvisning till att hen 

                                                
43 Naarttijärvi, s. 43, fotnot 58. 
44 Prop. 2005/06:11 s. 36. 
45 Svea HovR mål nr B 7488-09.  
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förvisso maskerat sig på förbjudet sätt, men inte kunde anses ha deltagit i en 

allmän sammankomst på så sätt som krävs för straffansvar.46 

 

I förarbetena till LIA konstateras att maskering ofta sker med tröjor eller 

jackor med huvor, halsdukar och solglasögon.47 Att maskering sker med 

allmängiltiga föremål och plagg som utanför det specifika sammanhanget 

används av allmänheten i legitimt syfte kan innebära en svår gränsdragning i 

praktiken. Förvisso adresseras både väderaspekten och hälsoskälsaspekten i 

lagtexten, men såpass allmänt att den praktiska tillämpningen av lagens 

rekvisit blir avhängigt begreppstolkning och begreppsavgränsning. En stor 

del av idrottsåskådarna kan objektivt sett tänkas uppfylla definitionen av att 

vara maskerade, även om uppsåt till försvårande av identifiering saknas, 

varför fokus istället riskerar hamna på förekomsten av eller risken för 

ordningsstörning, precis som gällande maskeringsförbudet i LVF.  Ett 

plaggs godtagbarhet tenderar att vara avhängigt evenemangledningens 

säkerhetsbedömning, vilket kan göra det svårt för individen att på förhand 

veta hur och när gränsen till det straffbara området korsas. Remissinstanser 

invände mot denna aspekt: Brottsförebyggande rådet (Brå) ifrågasatte 

förutsebarheten och tillämpbarheten av reglerna och riksdagens ombudsmän 

och Umeå universitet anförde att det straffbara området framstod som 

oklart.48 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstöd för maskeringsförbudet 

finns i 2 kap. 23-24 §§ RF. RF ger vid handen vissa begränsningsgrunder 

för fri- och rättigheter och ordning och säkerhet utgör en grundlagsenlig 

begränsningsgrund. Vad gäller kvaliteten på rekvisiten och dess 

förutsebarhet för den enskilde finns det en del att anmärka på, det synes vara 

att ett generellt och ett begränsat maskeringsförbud i praktiken inte skiljer 

sig så mycket åt, eftersom fokus tenderar att läggas på ordningsstörningen 

som sådan och om undantagen i förhållande till denna kan godtas. I båda 

fallen ansvarar individen själv för insikt om när en maskering inte är 
                                                
46 Göta HovR mål nr B 2998-13 s. 3f. 
47 Ds 2014:44 s. 13. 
48 Prop. 2016/17:41 s. 15. 
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godtagbar. I slutändan blir säkerhetssituationen en bedömningsfråga för 

ordningsmakten både gällande demonstrationer och idrottsarrangemang – 

och enskilda får då godta konsekvensen av denna bedömning, oavsett om de 

själva uppfattat densamma eller inte.  

 

4.2 Ändamålsprincipen 
Lagstiftaren har förklarat att ändamålet och syftet med maskeringsförbudet 

är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kravet att ändamålet ska 

vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle torde vara uppfyllt eftersom 

allmän ordning och säkerhet anges vara en befogad inskränkningsgrund i 2 

kap. 23-24 §§ RF. Lagstiftaren hänvisar vidare till att flera andra nordiska 

länder sedan tidigare infört ett maskeringsförbud och att detta talar för att ett 

sådant är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.49 Bland remissinstanserna 

kritiserades dock att man vid granskning av andra länders införande av 

maskeringsförbud inte sett några tydliga vinster gällande upprätthållandet av 

ordning vid större evenemang.50  

 

Eftersom den reella bedömningen av om ett ändamål verkligen uppnås i 

praktiken inte görs under denna punkt får man sammanfattningsvis 

konstatera att utifrån lagstiftarens uttalade syfte med maskeringsförbudet - 

att motverka ordningsstörningar – så är ändamålet med maskeringsförbudet 

godtagbart. 

 
4.3 Lämplighetsprincipen 
I förarbetena till LVF uttalades att syftet med maskeringsförbudet kommer 

att uppfyllas genom att polisen ges förbättrade möjligheter att ingripa i ett 

tidigt skede, förbättrade möjligheter att identifiera gärningspersoner vilket 

underlättar lagföring samt att förbudet kommer förbättra säkerheten för alla 

                                                
49 Prop. 2005/06:11 s. 32. 
50 Ibid. s. 27f. 
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vid sammankomsten (se 2.2.1). Lagrådet invände att polisen vid en större 

ordningsstörning inte kommer att kunna avdela resurser för att ingripa vid 

överträdelser av maskeringsförbudet, att förbudet kommer få mycket liten 

effekt på de grupper som hittills stått för våld vid demonstrationer – de 

individer som redan bestämt sig för att begå våldshandlingar och därför inte 

avskräcks av bötessanktionerade förbud – och att detta istället skulle kunna 

bidra till konfrontationer med polisen. Gällande identifieringen av individer 

invändes att de som begår brotten inte kommer att avmaskera sig och att 

identifieringen därför inte underlättas. Lagrådet påpekade också att gällande 

maskeringsförbud i andra länder så saknas utvärdering av dess effekt att 

motverka ordningsstörningar, och att exempelvis Italien har haft problem 

med våldsamma upplopp vid internationella möten trots infört 

maskeringsförbud.51 En annan viktig aspekt är att polisen själv uttalat att de 

jobbar utefter en proportionalitetsprincip. Bötesbrottet olaga maskering 

riskerar därför att förbises för att undvika allvarligare brott såsom 

ordningsstörningar eller våldsamma upplopp, vilket talar för att LVF inte 

har bistått polisen vid ingripande på ett tidigare stadium såsom lagstiftaren 

hade förutspått.52  

 

Att LVF inte är så effektiv som väntat är dock inte detsamma som att 

maskeringsförbudet är direkt olämpligt som medel för att motverka 

ordningsstörningar. Utan exempelvis statistik som visar att våldsamma 

konfrontationer med polisen tydligt har ökat sedan maskeringsförbudets 

införande samtidigt som positiva effekter inte kan konstateras, får man utgå 

från att åtminstone ett antal personer har avstått maskering vid 

ordningsstörningar till följd av LVF. Således är maskeringsförbudet 

lämpligt, om än i begränsad omfattning. 

 

I förarbetena till LIA ställde sig flera remissinstanser tveksamma till om 

syftet med maskeringsförbudet kan antas bli tillgodosett i sådan utsträckning 

                                                
51 Lagrådsyttrande 2004-09-29: Maskeringsförbud, s. 7f. 
52 Dagens Juridik, ”Björn Hurtig kritiserar polisen för passivitet – lät 500 maskerade 
supportrar marschera längs gatan”, publicerad 2013-04-05. 
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att åtgärden är motiverad.53 Även här påpekades risken för ökad 

konfrontation mellan polis och supportrar på läktarna, då ett generellt förbud 

innebär att polisen alltid måste ingripa mot förbudsöverträdelser. 

Lagstiftaren menade dock att polisens behovs- och 

proportionalitetsprinciper innebär att polisen kan avvakta med ingripanden 

med hänsyn till åtgärdens syfte och omständigheterna i övrigt.54 Svenska 

fotbollssupporterunionen55 menade angående möjligheten till tidigt 

ingripande att polisen redan idag på grund av behovs- och 

proportionalitetsprinciperna är hindrade att ingripa vid otillåten användning 

av pyroteknik som är ett bötesbrott. Varför skulle situationen bli annorlunda 

vid ett maskeringsförbud som också är ett bötesbrott? Angående de 

förväntade avskräckande effekterna menade SFSU att en person som är 

beredd att begå brott knappast kommer att dra sig från att samtidigt begå 

ännu ett – mindre grovt – brott i form av olaga maskering.56 Polisen har 

också trots positiv inställning till maskeringsförbud flaggat för att 

proportionalitetsbedömningen kan hindra tidigt ingripande på läktarna.57 

 

Det finns onekligen tveksamheter gällande effekten av förbudet med hänsyn 

till ovanstående. Lagstiftaren framhåller förvisso att personer som ändå 

väljer att maskera sig förväntas göra så under så kort tid som möjligt för att 

undvika direkt ingripande från polis och att kameraövervakning då kan 

hjälpa till med lagföring i efterhand.58 Detta förutsätter dock att maskerade 

personer verkligen tror att polisen kommer att göra ett direkt ingripande vid 

överträdelse av förbudet. Om avvägningen står mellan bötesbrottet 

maskeringsförbud och det allvarligare brottet våldsamt upplopp och polisen 

tillämpar behovs- och proportionalitetsprinciperna verkar detta inte troligt. 

Eftersom lagen ännu inte trätt ikraft är det dock svårt att ta ställning till 

lämpligheten i praktiken. Utifrån lagstiftarens förväntningar synes 

maskeringsförbudet vara en lämplig metod, även om kritiken kring polisens 

                                                
53 Prop. 2016/17:41 s. 9, 20. 
54 Ibid. s. 13. 
55 Citeras här SFSU. 
56 SFSU: remissvar gällande lagförslaget om maskeringsförbud. 
57 Sydsvenskan, ”Polisen välkomnar maskeringsförbud”, publicerad 2016-09-29. 
58 Prop. 2016/17:41 s. 13. 
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möjligheter att kunna ingripa så som lagstiftaren förväntar sig synes 

befogad.  

 

Följer man den linje i doktrinen som talar för att även liten grad av 

lämplighet räcker, torde maskeringsförbudet således både i LVF och LIA 

vara godtagbart enligt lämplighetsprincipen. 

4.4 Nödvändighetsprincipen 
I förarbetena till LVF framhålls att polisen uttalat att ett förbud skulle ha en 

stor preventiv effekt på ordningsstörningar, och att potentiella 

gärningspersoner skulle avskräckas.59 I lagstiftarens egen 

nödvändighetsbedömning om eventuella lindrigare åtgärder konstaterades 

att polisens nuvarande befogenheter är otillräckliga och inte kan uppfylla 

syftet på samma sätt som ett maskeringsförbud.60 Eftersom ingen av de 

tidigare lindrigare åtgärderna kommit tillrätta med 

ordningsstörningsproblematiken är maskeringsförbudet förenligt med 

nödvändighetsprincipen. 

 

I förarbetena till LIA framhålls att trots tidigare försök att stävja 

ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang så finns det ett 

fortsatt tydligt behov av ytterligare åtgärder.61 Vidare framhålls att trots 

befintliga regler om förbud mot pyroteknik, tillträdesförbud, register över 

tillträdesförbud och kameraövervakning så förekommer ordningsstörningar 

och våldshandlingar av maskerade personer på arenorna varvid den 

allmänna säkerheten äventyras. Lagstiftaren diskuterar om en 

straffsanktionering av ordningsstörningar skulle vara mer effektiv än att 

kriminalisera maskering, men framhåller att maskeringen möjliggör för 

gärningspersoner att begå den här typen av störningar utan risk att 

identifieras – och att en kriminalisering av ordningsstörningen skulle ha 

liten effekt om gärningspersonen fortsatt kunde undkomma lagföring genom 

                                                
59 Prop. 2005/06:11 s. 25. 
60 Ibid. s. 36. 
61 Prop. 2016/17:41 s. 9f. 
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maskering. Vidare framhålls att bedömningen av om en ordningsstörning är 

nära förestående idag är svår att göra, då maskeringshandlingen som sådan 

inte är kriminaliserad – och polisen därför måste leta efter även andra 

indicier på att ett brott är på väg att begås. Med ett straffbelagt 

maskeringsförbud kunde då polisen lättare ingripa i ett tidigare skede.62 Två 

remissinstanser ställde sig dock tveksamma till om syftet med ett 

maskeringsförbud kan antas bli tillgodosett i sådan utsträckning att åtgärden 

är nödvändig och motiverad.63 En del kritik har framförts mot de faktiska 

möjligheterna för polisen att ta sig upp på läktare under pågående match för 

att avmaskera supportrar utan att provocera fram ordningsstörningar eller 

våldsamma upplopp.64 Eftersom lagen ännu inte trätt ikraft är det svårt att 

motbevisa lagstiftarens uttalande om att maskeringsförbud på idrottsarenor 

är nödvändigt, eftersom tidigare åtgärder inte har fungerat och inga andra 

åtgärder som skulle kunna tänkas ersätta maskeringsförbudet är föreslagna.  

 

Sammantaget får man säga att maskeringsförbudet i både LVF och LIA är 

godtagbart enligt nödvändighetsprincipen. 

4.5 Principen om proportionalitet i strikt 
mening 
I enlighet med Baraks balanseringslag kan sägas att ju högre ”socialt värde” 

en viss konstitutionell rättighet har, och ju större sannolikheten är för att en 

ny reglering marginellt inskränker denna, än högre ”socialt värde” måste 

”fördelarna”, det vill säga de positiva effekterna, av regleringen ha – 

antingen för allmänheten i stort eller för andra konstitutionella rättigheter – 

och än högre måste sannolikheten vara för att dessa positiva effekter 

verkligen åstadkoms med hjälp av regleringen.  
 

En god måttstock för högt socialt värde för svenskt vidkommande är 

stadgandet i 2 kap. 21 § RF om att en begränsning av en konstitutionell 

                                                
62 Prop. 2016/17:41 s. 11f. 
63 Ibid. s. 9, 20. 
64 Göteborgs-Posten, ”Så tycker klubbarna om maskeringsförbud”, publicerad 2016-03-11.  
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rättighet aldrig får sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen så som en av folkstyrelsens grundvalar – vilket ger tyngd 

till rättigheter som är sammanlänkade med den fria åsiktsbildningen.65 

Användningen av begreppet ”marginell” åsyftar att avvägningen mellan 

intressena är begränsad till regleringens syftes status innan regleringen 

trädde ikraft jämfört med regleringens syftes status efter regleringens 

ikraftträdande: 
[…] the issue is not the comparison of the general social importance of the 

purpose (security, public safety etc.) on the one hand and the general social 

importance of preventing harm to the constitutional right (equality, 

freedom of expression, etc.) on the other. Rather, the issue is much more 

limited. It refers to the comparison between the state of the purpose prior to 

the law’s enactment, compared with that state afterwards, and the state of 

the constitutional right prior to the law’s enactment compared with its state 

after enactment.66 

 

Innan LVF trädde ikraft fanns ingen begränsning av möjligheten att 

anonymt uttrycka sina åsikter vid en demonstration, oavsett 

ordningsförhållandena. Att tvinga någon att tillkännage sin identitet i 

samband med en åsiktsyttring är en långtgående inskränkning av rätten att få 

vara anonym – vilket i sig är ett skydd mot repressalier baserade på ens 

åsiktsyttringar. Samtidigt är allmän ordning och säkerhet en grundlagsenlig 

inskränkningsgrund vilket i sin tur tillmäter åtgärder för att säkerställa 

denna ett högt socialt värde. Avvägningen torde därför närmast baseras på 

effekterna av förbudet i praktiken – om ett maskeringsförbud motverkar 

ordningsstörningar i stor utsträckning samtidigt som majoriteten av 

befolkningen som vill demonstrera och uttrycka sina åsikter inte begränsas 

av att de i vissa fall inte får vara anonyma så torde maskeringsförbudet vara 

proportionerligt strictu sensu. Man kan också se det som att majoriteten i 

samhället blir skyddad från ordningsstörningar, mot att en minoritet 

upplever en inskränkning i form av förlorad rätt till anonymitet. 

 

                                                
65 Naarttijärvi, s. 68. 
66 Barak, s. 351. 
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Lagstiftaren menar att man i Sverige inte riskerar repressalier för sina 

åsiktsyttringar om man inte begår brott, och att det därför normalt inte finns 

skäl att maskera sig vid demonstrationer.67 En kritik i den offentliga 

debatten innan lagen trädde ikraft och som inte bemöttes i förarbetena var 

dock att personer med bakgrund i länder som inte har ett lika långtgående 

grundlagsskydd för åsiktsfriheter skulle riskera att indirekt tystas av rädsla 

för repressalier från hemlandet.68 Tio år efter lagens ikraftträdande har 

fortfarande inte någon statlig utvärdering av lagen gjorts, och inte heller 

några omfattande undersökningar om hur befolkningen upplever att 

åsiktsfriheterna påverkats av maskeringsförbudet, vilket gör det svårt att 

göra en reell avvägning.  

 

Den faktiska fördelen med maskeringsförbudet kan dock diskuteras. En 

kritik mot LVF har varit att lagen inte uppfyllt sitt syfte – 

ordningsstörningar förekommer fortfarande vid demonstrationer även efter 

lagens ikraftträdande69 och endast 15 personer har dömts för olaga 

maskering på tio år.70 Vidare kritiseras att polisen på grund av sin 

proportionalitetsbedömning tenderar att avvakta med att ingripa mot olaga 

maskering för att inte provocera fram ordningsstörningar, vilket talar för att 

lagen inte uppnår avsedd effekt och inte underlättar tidigt ingripande. Detta i 

sin tur talar för att inskränkningen inte är proportionerlig strictu sensu, 

eftersom inskränkningen av åsiktsfriheterna då blir mer långtgående än 

lagens positiva effekter.  

 

Vad gäller LIA så har den främsta kritiken inte handlat om inskränkningen 

av åsiktsfriheterna, utan snarare att maskeringsförbudet i sig är 

verkningslöst för att motverka ordningsstörningar.71 Enligt principen om 

proportionalitet strictu sensu kan man då diskutera om ens en minimal 

                                                
67 Prop. 2005/06:11 s. 24. 
68 Dagens Nyheter, ”Maskeringsförbud splittrar”, publicerad 2002-06-26. 
69 Ett exempel i nutid där 19 personer omhändertogs för ordningsstörningar: 
Pia Heick, ”Stor polisinsats vid demonstration i Stockholm”, SVT Nyheter, publicerad 
2016-09-24.  
70 Pontus Mattson, ”Få döms för maskeringsförbud”, SVT Nyheter, publicerad 2016-03-11. 
71 Tove Nordenhäll, ”Ett förbud kommer inte lösa problemet”, DN Sport, publicerad 2016-
09-29; SFSU: remissvar gällande lagförslaget om maskeringsförbud. 
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inskränkning av en konstitutionell frihet – som skulle kunna vara fallet här – 

är proportionerlig om inte syftet med inskränkningen i samma omfattning 

uppnås: effekten av förbudet återstår att se när lagen träder ikraft i mars 

2017. 
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5. Sammanfattning och 
slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda om ett maskeringsförbud 

så som det är utformat i LVF och LIA är ett proportionerligt verktyg för att 

motverka ordningsstörningar. Sammanfattningsvis kan följande konstateras. 

 

Lagstöd för maskeringsförbudet finns i 2 kap. 23-24 §§ RF. Vad gäller 

rekvisit och dess förutsebarhet för den enskilde synes ett generellt och ett 

begränsat maskeringsförbud i praktiken inte skilja sig så mycket åt, eftersom 

fokus tenderar att läggas på ordningsstörningen som sådan och om 

undantagen i förhållande till denna kan godtas. I båda fallen är det 

individens ansvar att inse när en maskering inte är godtagbar. 

Säkerhetssituationen är slutligen en bedömningsfråga för ordningsmakten 

både gällande demonstrationer och idrottsarrangemang – och enskilda får ta 

konsekvenserna om de inte har anpassat sig efter denna.  Utifrån 

lagstiftarens uttalade syfte att motverka ordningsstörningar så är ändamålet 

godtagbart enligt 2 kap. 24 § RF. Vad gäller lämplighetsprincipen finns 

förvisso tveksamheter gällande effekten av förbudet, men det är inte 

detsamma som att förbudet är direkt olämpligt; så länge positiva effekter i 

någon mån kan uppskattas är lämplighetsprincipen uppfylld. Eftersom LIA 

ännu inte trätt ikraft är det svårt att ta ställning till lämpligheten i praktiken, 

och man får därför tills motsatsen är bevisad utgå ifrån lagstiftarens 

förväntningar, även om också invändningar kring polisens faktiska 

förbättrade möjligheter genom förbudet synes befogade. I enlighet med den 

linje i doktrinen som talar för att även en liten grad av lämplighet räcker, 

torde maskeringsförbudet enligt lämplighetsprincipen vara godtagbart både i 

LVF och LIA. Maskeringsförbudet är godtagbart också enligt 

nödvändighetsprincipen eftersom inga tidigare lindrigare åtgärder vare sig 

gällande demonstrationer eller idrottsarrangemang har kommit tillrätta med 

ordningsstörningsproblematiken och inga alternativa likvärdiga åtgärder till 

maskeringsförbudet är föreslagna.  
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Vad gäller proportionaliteten i strikt mening och den reella 

intresseavvägningen kan angående LVF konstateras att mycket talar för att 

lagen inte uppnår avsedd effekt i praktiken och inte underlättar tidigt 

ingripande från polisen. Detta talar för att inskränkningen inte är 

proportionerlig strictu sensu, eftersom inskränkningen av åsiktsfriheterna i 

sådana fall är mer långtgående än lagens positiva effekter. Angående LIA 

har liknande kritik mot maskeringsförbudets väntade effekt i praktiken 

framförts, även om lagen i förhållande till åsiktsfriheterna inte utgör en lika 

långtgående inskränkning. Men eftersom intresseavvägningen avser 

marginella förändringar, är inte ens en minimal inskränkning av en 

konstitutionell frihet proportionerlig om inte syftet med inskränkningen i 

samma omfattning uppnås. Hur det går med den saken återstår att se när 

lagen träder ikraft i mars 2017. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att den inskränkning av åsiktsfriheter som ett 

maskeringsförbud utgör i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet som 

utgångspunkt är godtagbart enligt fyra av fem steg i 

proportionalitetsbedömningen. Vid den slutliga reella intresseavvägningen 

riskerar dock både LVF och LIA att inte vara proportionerliga strictu sensu 

eftersom mycket talar för att åsiktsfriheterna inskränks alltför långtgående i 

förhållande till de av lagstiftaren väntade positiva effekterna med lagarna. 

Då utvärdering av LVF saknas och då LIA ännu inte trätt ikraft fordras dock 

ytterligare studier på området innan en slutlig bedömning av lagarnas 

proportionalitet kan fastställas.   
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