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Summary 

Problems with disturbances at sports arrangements is affecting both the 

game itself and the visitors at the events since it makes the stadiums an 

unsafe place to visit. A number of actions has been taken to manage the 

problems but has not been able to curb the negative trend. Although there is 

a prohibition against public disturbances and the use of pyrotechnics 

coupled with the fact that the police and the sports associations is authorized 

to take actions and distribute sanctions against those who disturb order, the 

problems remain. The government is therefore suggesting to prohibit 

masking at sports events since they believe that individuals who conceal 

their faces is more likely to commit order disturbing actions. Those who, 

despite the ban, cover their faces in a way that complicates identification is 

expected to do so for a limited time to avoid intervention. Remaining time, 

when the person is unmasked, he or she can be identified and sanctions can 

be distributed.  

 

In this composition, the prohibition is studied on the basis of principles of 

criminal law to analyze whether the prohibition is justified and well-

founded. Furthermore, psychological research is presented in order to 

investigate whether masking itself really has a negative impact on 

individuals’ behaviors and also whether it is a such fundamental cause of 

disturbances at sports arrangements that it should be subject to criminal law.   

 

The review shows that it concerns criminalization of a non-consummate 

offence and therefore there is a natural distance between the crime and harm 

to the interest that the criminalization aims to protect. It also refers to more 

than one interest which may indicate an uncertainty of whether one interest 

alone can support and justify criminalization. Some suggestions to reduce 

the distance between the act and harm is presented. For example, a 

requirement of empirical evidence to prove that the behavior increases the 

risk of harm or to adopt a necessary prerequisite so that order has to be in 
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danger before the prohibition applies. The composition argues that the 

prohibition cannot be expected to be as effective as desired because of 

enforcement difficulties but also since it cannot be expected that people will 

abide by the prohibition in any appreciable extent.  

 

There is some evidence in psychological research that masking can lead to 

anti-social behavior. Since the results is too general and also questioned in 

some studies it cannot be used to support criminal regulation. Especially 

since the crime does not require danger of disturbances of public order. 

Disturbances at sports arrangements rather seems to be a result of group 

dynamics where social identities and norms control how people act. Because 

the problems are of such nature, criminal law may not be the most suitable 

method to achieve social control. In order to change social norms, it is more 

useful to give sports clubs better opportunities to sustain a dialogue with 

supporter clubs and more power to maintain the regulations that exists.  

 

By using terms from criminal theories it is clear that the prohibition and the 

risk of intervention it contains cannot be considered as a capable guardian 

according to the so-called routine activity theory. It is also argued that the 

legislator cannot expect a potential perpetrator to make a rational choice not 

to commit disturbances due to the ban. What’s rational depends on the 

context in which the decision is taken. The legislature must respect such 

circumstances not only in this specific situation but in any situation when 

criminalization is considered.  

 

Criminal law as a method to achieve social control should be the measure of 

last resort. Therefore, there are several reasons to be critical to the proposed 

prohibition. There are reasons to consider other measures before a decision 

to criminalize is made.  
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Sammanfattning 

Problem med ordningsstörningar förekommer vid idrottsarrangemang och 

drabbar både idrotten och enskilda då det gör idrottsarenor till en osäker 

plats att besöka. För att komma till rätta med problemen har ett antal 

åtgärder vidtagits men inte lyckats stävja den negativa utvecklingen. Trots 

att det finns förbud mot ordningsstörningar och otillåten 

pyroteknikanvändning och möjligheter för polis och idrottsklubbar att 

ingripa och utdela sanktioner mot den som stör ordningen så finns 

problemen kvar. Därför föreslås nu ett förbud mot maskering vid 

idrottsarrangemang som ska fungera preventivt då regeringen menar att den 

som maskerar sig är mer benägen att begå ordningsstörande handlingar. Den 

som trots förbudet maskerar sig förväntas göra det under en begränsad tid 

för att undvika ingripande. Övrig tid är personen omaskerad och kan då 

identifieras och sanktion kan utdelas.   

 

I uppsatsen undersöks förslaget utifrån relevanta principer om när 

kriminalisering bör ske för att besvara frågan om kriminaliseringen är 

motiverad och ändamålsenlig. Därtill redogörs för psykologisk forskning i 

syfte att utreda om maskering som sådan verkligen har en negativ inverkan 

på individers beteenden och om det kan ses som en sådan grundläggande 

orsak till ordningsstörningar vid idrottsarrangemang att det bör vara föremål 

för straffrättslig reglering. Av undersökningen framgår att det rör sig om en 

kriminalisering på förfältsnivå och att det därför finns viss distans mellan 

gärningen maskering och en skada på skyddsintresset. Det hänvisas 

dessutom till ett flertal skyddsintressen vilket kan tyda på en osäkerhet i 

huruvida ett skyddsintresse ensamt kan bära upp och motivera 

kriminalisering. För att minska avståndet och göra straffsanktion mer 

motiverat föreslås ett krav på empiriskt stöd för att beteendet ökar risken för 

en slutlig skada på skyddsintresset eller att det införs ett rekvisit som kräver 

att det föreligger fara för ordning och säkerhet för förbudets inträde. I 

framställningen argumenteras också för att förbudet inte kan förväntas få 
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den effekt som önskas på grund av tillämpningssvårigheter och att det inte 

kan förväntas respekteras i någon högre grad.  

 

Den psykologiska forskningen ger visst stöd för att maskering kan föranleda 

normbrytande beteende. På grund av att resultaten är alltför generella och att 

de dessutom motsägs i vissa studier kommer uppsatsen fram till att det inte 

bör utgöra underlag för straffrättslig reglering, särskilt inte då regleringen 

saknar ett farerekvisit. Mer pekar åt att ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang är ett resultat av gruppdynamik där starka sociala 

identiteter och normer styr beteenden. Det argumenteras för att straffrätt inte 

utgör ett ändamålsenligt medel för social kontroll när problemen som vill 

bekämpas har sådan karaktär. För att förändra sociala normer, och motarbeta 

problemen på sikt, är det rimligt att idrottsklubbar ges bättre möjligheter till 

dialog med supporterklubbar och större befogenheter att upprätthålla de 

ordningsföreskrifter som finns.  

 

Resonemanget utvecklas utifrån kriminologiska teorier. Där tydliggörs att 

förbudet och den ingripanderisk som det innebär inte kan anses utgöra en 

tillräckligt kapabel väktare för att reducera brottstillfällen enligt den så 

kallade rutinaktivitetsteorin. Det argumenteras för att lagstiftaren inte heller 

kan förvänta sig att en potentiell förövare fattar ett rationellt beslut om att 

inte begå ordningsstörningar efter förbudets inträde då vad som är rationellt 

beror på vilken kontext beslutet fattas i. Lagstiftaren behöver ta hänsyn till 

sådana faktorer inte bara i denna specifika situation utan vid 

kriminaliseringsöverväganden generellt.  

 

Straffrätt som medel för social kontroll ska tillgripas i sista hand och det 

finns därför flera skäl till att vara kritisk mot föreslaget maskeringsförbud. 

Det finns goda anledningar till att se över andra potentiella åtgärder innan 

ett beslut om kriminalisering fattas.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Maskerade supportrar som attackerar spelare, brinnande bengaler som 

kastas ut på planen eller mellan läktare och våldsamma konfrontationer 

mellan supportergrupper. Det är knappast en överdrift att rapporteringen 

kring matcher inom fotbollens och ishockeyns högre divisioner allt mer 

frekvent har kommit att handla om ordningsstörande incidenter som inte 

sällan föranlett matchavbrott. När spelet och idrotten får ge vika för krafter 

som styr utvecklingen mot en destruktiv supporterkultur riskeras ordning 

och säkerhet på arenorna. Notan utgörs inte bara av rena omkostnader utan 

betalas sannolikt även i en valuta bestående av att människor på grund av 

rädsla drar sig för att besöka matcher. Åtgärder har vidtagits i syfte att 

komma till rätta med problemen men utan märkbar effekt. Senast i raden är 

ett förslag om straffsanktionerat förbud mot att maskera sig vid 

idrottsarrangemang med hänvisning till att maskering är tätt sammanbundet 

med ordningsstörningar.  

 

Är ett sådant straffhot motiverat och får ett maskeringsförbud utvecklingen 

att vända i enlighet med förhoppningarna? Kan diskussionen föranleda 

principiella slutsatser till stöd för kriminaliseringsöverväganden generellt? 

Denna uppsats ämnar söka svaren där teoretiska frågor om användningen av 

straffrätt möter psykologiska och kriminologiska aspekter om vad som utgör 

roten, och sannolikt även lösningen, till problemen.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen kommer att redogöra för förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang och det omkringliggande regelverket. Syftet är att utreda 

hur nödvändigt, motiverat och ändamålsenligt ett sådant förbud är som 
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kriminalpolitisk strategi för att komma till rätta med de identifierade 

problemen. De principer för kriminalisering som utarbetats i förarbeten och 

doktrin kommer att utgöra underlag för en sådan utvärdering. Därför 

kommer att redogöras för dessa principer och ställa dem i relation till 

lagförslaget. Psykologisk forskning om vilka faktorer som understödjer 

ordningsstörande beteenden kommer att komplettera utvärderingsmaterialet 

och utgöra analysverktyg i syfte att bedöma i vilken mån föreslagen 

kriminalisering är rationell och ändamålsenlig. Resultatet kommer att 

utvärderas utifrån kriminologiska teorier som också kommer att tillämpas 

för att dra generella slutsatser om kriminalisering som medel för social 

kontroll.   

 

1.3 Frågeställningar  

För att uppfylla syftet kommer utgångspunkt tas i följande frågeställningar:  

 

1. Hur förhåller sig förslaget om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang till principerna om när kriminalisering bör 

genomföras, särskilt vad avser kraven på skyddsintresse, skada och 

effektivitet?  

2. Vilka psykologiska faktorer påverkar uppkomsten av sådant 

normbrytande beteende som kriminaliseringen avser att förhindra 

och vilken funktion kan det fylla vid kriminaliseringsöverväganden?  

3. Är det, mot bakgrund av kriminaliseringsprinciperna och resultaten 

av den psykologiska forskningen, befogat att kriminalisera 

maskering vid idrottsarrangemang på så sätt som föreslås?  

4. Kan resultaten, med hänsyn till kriminologiska teorier, föranleda 

generella slutsatser till stöd för kriminaliseringsöverväganden? 
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1.4 Metod  

För att besvara nämnda frågeställningar kommer en del av uppsatsen att 

kräva en beskrivning av gällande rätt och de regler som finns för att 

motverka ordningsstörningar. För att beskriva reglernas innehåll och 

tillämplighet kommer denna del av undersökningen att bygga på en klassisk 

rättsdogmatisk metod. Det syftar i korthet till att fastställa gällande rätt 

utifrån ett begränsat antal rättskällor där en rättskällas auktoritet är av 

betydelse.1 Systematiseringen av rättskällor sammanhänger med 

rättskälleläran som bygger på rättskällornas hierarkiska placering. Begreppet 

ges en något olik innebörd men en generellt accepterad uppfattning är att 

nationell lag ska tillämpas, praxis och förarbeten bör tillämpas och övriga 

rättskällor, till exempel doktrin, får tillämpas för att fastställa gällande rätt.2 

I förevarande fall kommer främst lagstiftning, förarbeten och till viss del 

lagkommentarer att användas för att beskriva rättsreglernas funktion. Då 

relevanta kriminaliseringsprinciper inte är nedskrivna i lag kommer 

förarbeten och doktrin att ligga till grund för genomgången av dessa.  

 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer rättsanalytisk metod att tillämpas 

vilket innefattar att inte enbart beskriva utan också analysera gällande rätt. 

Till stöd för en sådan analys kan annat material än vad som anses skapa 

gällande rätt, till exempel material ur andra vetenskaper, tillämpas.3 

Föreslagen kriminalisering kommer i detta fall att diskuteras utifrån 

kriminaliseringsprinciperna och rättspsykologisk forskning. Tillsammans 

med kriminologiska teorier kan analysen tas ett steg längre och föranleda en 

generell diskussion kring kriminalisering. Då förslagets rationalitet och 

ändamålsenlighet diskuteras med utgångspunkt i att straffrätt bör tillämpas 

restriktivt kommer diskussionen i vissa delar föras med rättspolitisk 

argumentation. Då diskuteras rätten och hur den bör ändras för att tillgodose 

ett visst ändamål eller en viss värdering.4  

                                                
1 Sandgren (2015) s. 43–44 
2 Peczenik (1974) s. 373–374  
3 Sandgren (2015) s. 46 
4 Sandgren (2015) s. 48 
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1.5 Material och forskningsläge 

Då maskeringsförbud vid idrottsarrangemang i skrivande stund utgör ett 

lagförslag som förväntas träda i kraft i mars 2017 har förslaget beskrivits 

utifrån förarbeten i form av Ds. 2014:445 och proposition 2016/17:41 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. För att redogöra för de regler 

som omger området idag har lagtext tillsammans med framför allt förarbeten 

och lagkommentarer använts.  

 

Vad avser principerna för kriminalisering bör de i huvudsak betraktas som 

riktlinjer snarare än absoluta krav. I framställningen tillämpas det som kallas 

Jareborgs tio rättsstatliga principer för kriminalisering ur Jareborgs Allmän 

kriminalrätt, Lernestedts fyra problemområden som presenteras i hans 

avhandling Kriminalisering; problem och principer och de principer som 

tagits fram genom SOU 2013:38 Vad bör straffas?6. Petter Asps Från tanke 

till gärning kommer att tillämpas för att möjliggöra en diskussion kring den 

särskilda problematik som följer vid kriminalisering av förfältsgärningar. 

För diskussionen kommer framträdande röster ur internationell doktrin, 

professor i juridik och filosofi Douglas Husak, professor i engelsk rätt 

Andrew Ashworth och straffrättsprofessor och rättsfilosof Günter Jakobs, att 

fylla en funktion.  

 

Den psykologiska forskningen baseras på ett urval av forskningsartiklar om 

den generella kopplingen mellan maskering och normbrytande beteende och 

om sådant beteende i folkmassor. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i 

vilken forskning som blivit uppmärksammad och som refererats till i 

efterföljande vetenskapliga artiklar och studier. Redan nu kan anmärkas att 

forskningen inom området inte är obestridd. I avsnittet kommer relevanta 

meningsskiljaktigheter att utvecklas något. För kunskaper om 

                                                
5 Nedan kallad promemorian 
6 Nedan kallad Straffanvändningsutredningen 
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kriminologiska teorier har Brottsligheten och samhället av kriminologen 

Jerzy Sarnecki tillämpats. Artiklar till stöd för såväl det psykologiska som 

det kriminologiska avsnittet är hämtade från erkända vetenskapliga 

tidskrifter.  

 

Då ämnet är så pass nytt finns inte mycket skrivet i sakfrågan. Avseende 

principer för kriminalisering är forskningen mer omfattande där Jareborg, 

Lernestedt och Straffanvändningsutredningen frekvent hänvisas till som de 

mer auktoritära källorna i svensk rätt. Om överväganden vid 

förfältskriminaliseringar finns inte lika mycket skrivet i svensk doktrin men 

mer i internationell sådan och främst av de författare som omnämnts ovan. 

Angående forskningsläget vad gäller psykologiska aspekters betydelse för 

kriminaliseringar av förevarande slag framstår det inte vara undersökt i 

någon märkbar omfattning. Kriminologiska teorier av betydelse för 

förevarande framställning är främst teorier om inlärning, subkulturer, 

rutinaktivitet och rational choice vilka samtliga kommer att utvecklas i det 

senare. Teorierna är grundläggande och välkända och har vidareutvecklats 

av flera under historien.  

 

1.6 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att ta sin utgångspunkt i när, snarare än hur, 

kriminalisering bör ske. Fokus kommer att ligga vid teoretiska frågor om 

skyddsintresse, skaderisk och effektivitet som vägleder vilka gärningar som 

bör straffbeläggas genom kriminalisering. Det gör att sådant som rör hur 

kriminalisering bör ske som frågor om repressionsnivå, straffskalans 

utformning eller förbudet mot retroaktiv tillämpning kommer att avgränsas 

bort från framställningen. Ett straffbuds effektivitet kan visserligen anses 

beröra inte bara när utan också hur kriminalisering bör ske. För att diskutera 

maskeringsförbudets ändamålsenlighet behöver dock redogöras för 

principiella överväganden om hur effektivt straffbudet kan tänkas bli. 

Vidare är det visserligen av betydelse för kriminaliseringens rationalitet 
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huruvida förslaget är förenligt med de grundlagsskyddade rättigheterna. 

Någon närmare utredning i frågan kommer dock inte att göras utan ämnet 

kommer bara beröras i sin korthet. 

 

Vissa av de sätt på vilka ordningsstörningar vid idrottsarrangemang kan ta 

sig uttryck kan innebära att ett brott enligt andra straffbestämmelser begås. 

Brott som kan aktualiseras och hur de förhåller sig till maskeringsförbudet 

kommer inte behandlas. Vidare förekommer maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang i några andra staters rättssystem. Någon redogörelse för, 

eller jämförelse med, utformningen och tillämpningen av dessa kommer att 

lämnas utanför uppsatsen.  

 

Vad avser den psykologiska delen av framställningen kommer fokus vara att 

redogöra för relevanta aspekter som rör dels sambandet mellan maskering 

och normbrytande beteende, dels våld och ordningsstörningar som 

gruppfenomen. Övriga psykologiska faktorer som påverkar beteenden 

kommer inte att behandlas. Urvalet av kriminologiska teorier baseras på att 

de är välkända och har varit föremål för grundläggande tankar inom 

kriminologin. De tillämpande teorierna återspeglar både mot vilken 

kriminologisk grund som kriminalisering sker förevarande fall och vilken 

problematik som kan följa därav. Kriminologiska teorier som saknar sådant 

samband med ämnet kommer därför inte att behandlas.  

 

1.7 Disposition  

Inledningsvis kommer att redogöras för hur ordningsläget ser ut vid 

idrottsarrangemang idag och vilka åtgärder som vidtagits i syfte att 

motarbeta den negativa utvecklingen. Därefter kommer att redogöras för 

förslagets olika beståndsdelar och på vilka grunder kriminalisering 

motiveras. För att placera maskeringsförbudet i sitt rättsliga sammanhang 

behöver redogöras för relevanta regler inom området. Efter en sådan 

presentation följer ett avsnitt som introducerar det bakomliggande syftet 
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med kriminalisering som metod och varför ett restriktivt förhållningssätt bör 

eftersträvas. I det följande kapitlet redogörs sedan för 

kriminaliseringsprinciperna där relevanta principer sorteras under 

övergripande rubriker. Under en egen sådan rubrik diskuteras den särskilda 

problematik som kriminalisering av förfältsgärningar medför.  

 

I kapitel sju presenteras psykologisk forsningen och kriminologiska teorier 

av intresse för framställningen. Därefter följer en analys som ämnar knyta 

ihop uppsatsens olika block genom att först ställa förslaget om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang mot redovisade principer för 

kriminalisering, redogöra för identifierade problem och därefter knyta an ett 

psykologiskt perspektiv till resonemanget. Sedan används resultaten 

tillsammans med kriminologiska teorier för att generera generella slutsatser. 

Därefter sammanfattas relevanta slutsatser i ett avslutande avsnitt.  
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2 Bakgrund till debatten  

I dagsläget är det främst inom fotbollens, och till viss del ishockeyns, högre 

ligor som problem med våld och ordningsstörningar förekommer. 

Framförallt gäller det i storstadsregioner vid derbymatcher. Angående 

sambandet mellan maskering och förekomsten av våld och 

ordningsstörningar finns ingen samlad uppföljning utan utredningens 

bedömning i denna fråga baseras på uppgifter från bland annat 

rikspolisstyrelsen, supporterpoliser från olika distrikt i Sverige och olika 

svenska riksidrottsförbund. Av uppgifterna framgår att maskering för att 

försvåra identifiering särskilt förekommer vid tre situationer; inne på arenor 

vid användning av otillåten pyroteknik, utanför arenor vid marscher till och 

från matcher samt vid stormning av arenaentréer. Inne på arenorna verkar 

användningen av otillåten pyroteknik öka och det framgår att maskering i 

princip alltid förekommer vid sådana tillfällen. Sättet på vilket personer 

maskerar sig varierar men innefattar ofta användning av så kallade 

rånarluvor, solglasögon, hattar och tröjor med luva. När maskering sker i 

organiserad form innebär det ofta att personernas övriga klädsel är enhetlig.7  

 

Flera åtgärder har vidtagits i arbetet för en positiv supporterkultur och för att 

motverka våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Lagstiftning 

på området har skärpts i många avseenden samtidigt som insatser gjorts för 

att underlätta ordningshållningen för arrangörer, till exempel genom att 

skyldigheten för den som anordnar ett idrottsarrangemang att betala 

kostnader för polisbevakning har tagits bort.8 Dessutom bildades under 2009 

Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet som består av 

representanter från bl.a. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och olika 

riksidrottsförbund. Samverkansrådet har tagit fram en nationell strategi om 

                                                
7 Ds 2014:44 s. 12–13 
8 Prop. 2016/17:41 s. 7 
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samarbete mellan parterna, pyroteknikanvändning och det långsiktiga 

arbetet mot en positivare supporterkultur.9  

 

Trots att åtgärder vidtagits kvarstår problem med våld och 

ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Av den anledningen fick 

justitiedepartementet i uppdrag att utreda behovet och lämpligheten av att 

införa ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Det lagförslag som 

det resulterat i kommer att redogöras för i det följande.   

 

 

                                                
9 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med 
idrottsevenemang, 2016–2017  
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3 Kriminalisering av maskering 
vid idrottsarrangemang  

3.1 Om förslaget och dess lydelse  

I promemorian presenterades tre olika sätt att utforma maskeringsförbudet 

på. En variant innebar att göra förbudet generellt men att uttryckligen 

uppräkna undantag från tillämpningen i lagtexten. En annan variant var att 

utforma förbudet generellt men undanta situationer då maskering kan anses 

vara befogad. Då krävs ingen fullständig uppräkning av undantag utan en 

sådan utformning skulle innebära att olika hänsyn får vägas in vid 

bedömningen om maskeringen varit befogad.10 Det tredje förslaget, som i 

promemorian bedömdes vara mest lämpligt, innebar att koppla förbudet till 

en ordningsstörning eller en omedelbar risk för sådan. Förbudet skulle då 

utformas som att ”på idrottsanläggning 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 omedelbar fara för denna”.11  

 

I den efterföljande propositionen föreslås att maskeringsförbudet, i enlighet 

med promemorians bedömning, ska placeras i 5 kap. 4 § 1 stycket 3 punkten 

i ordningslagen (1993:1617) OL. Förslaget om maskeringsförbud har nära 

samband med de övriga förbudsreglerna i 5 kap. OL då flera av de 

straffsanktionerade handlingarna i kapitlet avser beteenden i samband med 

idrottsarrangemang och syftet med dessa är att skydda ordningen och 

säkerheten på idrottsanläggningar.12  

 

                                                
10 Ds 2014:44 s. 59-60 
11 Ds 2014:44 s. 7-8  
12 Prop. 2016/17:41 s. 26 
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Förbudets lydelse föreslås däremot vara utformat efter den andra varianten i 

promemorian; ett generellt förbud med undantag för situationer då 

maskering anses vara befogat. Förbudet förslås ha följande lydelse:  

 

När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får 

inte någon […] 

3. på idrottsanläggningen helt eller delvis täcka ansiktet på 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 för 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.13  

 

3.1.1 Begreppet maskering och geografiskt och 
tidsmässigt tillämpningsområde 

Regeringen menar att det visserligen finns skäl att begränsa det straffbara 

området till att bara omfatta sådan maskering som typiskt sett sker i syfte att 

försvåra identifiering, vilket också JO anfört i remissyttrandet över 

promemorians förslag.14 De menar dock att det skulle innebära stora 

tillämpningsproblem att begränsa det straffbara området till att avse 

maskering kopplat till vissa plagg eller föremål särskilt på grund av att det 

ofta är vanliga klädesplagg och föremål som används vid maskering. Av den 

anledningen omfattar förbudet all maskering som rent objektivt innebär att 

identifikation försvåras. Att täcka ansiktet innefattar både att aktivt ta på sig 

maskeringsutrustning men även den pågående handlingen att täcka ansiktet 

                                                
13 Prop. 2016/17:41 s. 4 
14 JO yttrande dnr. 96–2014 
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till dess att plagget eller föremålet för maskeringen avlägsnas. Med ansikte 

förstås den del av huvudet som omger och innefattar ögon, näsa och mun.15 

 

Förbudet ska gälla på idrottsanläggningar och endast under den tid då 

idrottsarrangemang anordnas där. Trots att problem med ordningsstörningar 

idag begränsar sig till fotboll och ishockey menar regeringen att det inte 

finns anledning att begränsa förbudet till enbart dessa idrotter med 

hänvisning till att det finns ett generellt intresse av att upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet på idrottsanläggningar. Dessutom är det inte ovanligt 

att problem med ordningsstörningar är hänförliga till viss klubbtillhörighet 

och därför kan förekomma inom flera idrotter. Av den anledningen bör 

förbudet inte avse särskilda idrotter utan en begränsning görs istället till den 

tid då idrottsarrangemang anordnas.16   

 

3.1.2 Ett generellt förbud  

Syftet med maskeringsförbudet är att komma till rätta med kvarstående 

problem med ordningsstörningar vid idrottsanläggningar då maskering i 

samband med våld eller ordningsstörningar, eller fara får sådant beteende, 

riskerar ordning och säkerhet samt människors liv, hälsa och egendom. 

Regeringen menar därför att ett generellt maskeringsförbud är motiverat då 

personer, även om det kan finnas fog för det, som huvudregel inte bör täcka 

ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation.17  

 

Ett generellt förbud kan som tidigare nämnt utformas på olika sätt. Valet att 

undanta situationer då maskering anses vara befogad motiveras genom att en 

sådan lösning är mer flexibel och tillåter att olika hänsyn kan tas i 

beaktande. Regeringen betonar också svårigheten i att uttömmande 

uppräkna situationer som bör undantas från förbudet. Problemet 

                                                
15 Prop. 2016/17:41 s. 29 
16 Prop. 2016/17:41 s. 17 
17 Prop. 2016/17:41 s. 18 
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exemplifieras med att det inte är lämpligt att undanta att halsdukar dras upp 

för ansiktet under vintern genom att i lagen uppsätta en köldgräns.18  

 

Istället undantas maskering som anses befogad med hänsyn till om det 

föranletts av väderförhållanden, hälsoskäl eller andra omständigheter. Det 

anses till exempel befogat att täcka ansiktet med klädesplagg som skydd 

mot kyla eller stark sol eller på grund av allvarligt nedsatt immunförsvar. 

Regeringen exemplifierar inte övriga godtagbara omständigheter men 

understryker att det utgör ett begränsat utrymme som ska tillämpas i 

undantagsfall. Vid bedömning av om maskering är befogad ska särskilt 

beaktas risken för hot mot allmän ordning och säkerhet. En maskerad person 

som samtidigt handlar på ett våldsamt eller ordningsstörande sätt eller på ett 

sätt som innebär risk för brott eller ordningsstörning ska i princip aldrig 

anses ha fog för att maskera sig. Det allmänna säkerhetsläget vid 

idrottsarrangemanget får också betydelse för bedömningen.19 

 

Den som har skäl för att täcka ansiktet i tjänsten, till exempel poliser med 

kravallutrustning, eller för idrottsarrangemangets genomförande, till 

exempel idrottsutövare med skyddsutrustning, omfattas inte av förbudet. 

Undantag görs också för den som täcker ansiktet av religiösa skäl vilket är 

fallet då någon täcker ansiktet i enlighet med den religiösa sedvana som 

denne normalt tillämpar.20  

 

3.1.3 Subjektiva rekvisitet, ringa fall och 
förverkande 

Maskeringsförbudet avses omfatta uppsåtliga gärningar. För straffansvar 

krävs uppsåt att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt om försvårar 

identifikation vilket är detsamma som gäller för maskeringsförbudet i lag 

                                                
18 Prop. 2016/17:41 s. 18 
19 Prop. 2016/17:41 s. 30 
20 Prop. 2016/17:41 s. 29 
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(2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall21. Syftet är således utan 

betydelse för bedömningen, för straffansvar krävs uppsåt till de objektiva 

rekvisiten.22 Straffvärdet för överträdelse av maskeringsförbudet motsvarar 

det som gäller enligt maskeringsförbudslagen vilket innebär böter eller 

fängelse i högst sex månader.23  

 

Enligt regeringen skulle det kunna finnas situationer då en enskild 

uppsåtligen helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar 

identifikation och som inte är befogat men då det ändå inte kan betraktas 

som ett straffvärt handlande. De menar att det i sådana situationer till och 

med skulle vara stötande att döma till ansvar. Ett exempel är då en 

ansiktsmålning täcker ansiktet på sådant sätt som faller under 

straffbestämmelsens tillämpningsområde, och det inte kan anses vara 

befogat då ingen yttre faktor föranlett maskeringen, men att det vid en 

samlad bedömning i det enskilda fallet inte kan anses att personen betett sig 

så pass klandervärt att det bör följa en straffrättslig sanktion. Mot bakgrund 

av det menar regeringen att ringa fall av överträdelse inte ska falla inom det 

straffbara området.24  

 

Praktiska tillämpningssvårigheter är ett skäl till att försök, förberedelse och 

stämpling inte kriminaliseras. Det motiveras också utifrån att 

maskeringsförbudet ändå är tillräckligt omfattande. Det är dock möjligt att 

dömas för till exempel medhjälp i enlighet med de allmänna straffrättsliga 

principerna om medverkan till brott i 23 kap. brottsbalken (1962:700). Det 

anses inte heller motiverat att kriminalisera innehav av 

maskeringsutrustning med hänvisning till att maskering ofta sker med hjälp 

av vanliga klädesplagg och föremål varför det skulle föranleda 

tillämpningsproblem.25 Föremål som används för maskering ska dock kunna 

                                                
21 Nedan kallad maskeringsförbudslagen 
22 Prop. 2016/17:41 s. 29  
23 Prop. 2016/17:41 s. 24 
24 Prop. 2016/17:41 s. 30  
25 Prop. 2016/17:41 s. 23 
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förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkande är inte 

aktuellt vid enbart innehav.26  

 

3.2 Hur kriminalisering motiveras 

Kriminalisering av maskering på idrottsanläggningar ska utgöra ett av flera 

verktyg för att komma till rätta med problemet att individer i skydd av 

anonymitet begår vålds- eller ordningsstörande handlingar. Förbudet är 

tänkt att fungera som en markering från samhällets sida vilket tänks få en 

normativ och brottsavhållande effekt.27  

 

Ett alternativ skulle kunna vara att istället införas straffsanktioner mot fler 

typer av ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Enligt regeringen är 

dock maskering nära knutet till sådana beteenden. De menar att det är 

motiverat att kriminalisera maskering då personer som beter sig på ett sätt 

som riskerar ordning och säkerhet sannolikt begår sådana handlingar i högre 

grad om de kan agera anonymt utan risk för konsekvenser.28 Dessutom 

skulle kriminalisering av fler ordningsstörande beteenden fortfarande 

innefatta problem med att identifiera inblandade personer. Ett 

maskeringsförbud enligt lagförslagets utformning anses ha fördelen av att 

straffsanktion inträder tidigare i ett händelseförlopp vilket gör det möjligt 

för polis att ingripa redan innan omedelbar fara för ordningsstörningar 

uppstår.29 Ett antal remissinstanser, bland annat Sveriges Riksidrottsförbund 

och Svenska Ishockeyförbundet, påpekar att enbart förekomsten av 

maskerade individer skapar en hotfull stämning och en upplevelse av 

otrygghet vilket de menar ytterligare motiverar kriminalisering.30 

 

Genom en tydlig reglering som förbjuder maskering bedöms identifiering av 

maskerade personer att underlättas. Lagen förväntas att leda till att den som, 
                                                
26 Prop. 2016/17:41 s. 25 
27 Prop. 2016/17:41 s. 13 
28 Prop. 2016/17:41 s. 11  
29 Prop. 2016/17:41 s. 19 
30 Prop. 2016/17:41 s. 18 
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trots förbudet, maskerar sig kommer att göra det under en begränsad tid för 

att undvika ingripande. Övrig tid förväntas personen vara omaskerad och 

kan med hjälp av kameraövervakning identifieras.31 

 

Vid remissbehandling av promemorians förslag har vissa remissinstanser 

lyft frågan om ett maskeringsförbud äventyrar säkerheten då 

polisingripanden kan leda till en ökad konfrontationsrisk. Regeringen menar 

att en sådan risk inte ska överdrivas då polisen i sitt arbete ska tillämpa en 

behovs- och proportionalitetsprincip vilken innebär att de kan avvakta med 

ingripanden om det är försvarligt. Mot bakgrund härav anser regeringen att 

risken för ökade konfrontationer inte är skäl nog att avstå från 

kriminaliseringen.32  

 

 

                                                
31 Prop. 2016/17:41 s. 13 
32 Prop. 2016/17:41 s. 13-14 



 26 

4 Närliggande regler  

För att möjliggöra en diskussion om behovet av ett maskeringsförbud 

kommer centrala delar av befintlig reglering på området att redogöras för 

och av vilka anledningar de eventuellt inte är tillämpliga eller tillräckliga.  

4.1 Idrottsförbundens regler  

Särskilt inom fotbollen och ishockeyn arbetar idrottsförbunden och 

idrottsklubbarna med att främja en positiv supporterkultur och minska våld 

och ordningsstörningar. Det sker till exempel genom samverkan med 

polisen om gemensamma evenemangsstrategier och löpande dialoger med 

supportergrupper.33 Svenska fotbollsförbundet har utarbetat ett eget 

regelverk i vilket det finns ett maskeringsförbud vid fotbollsmatcher. 

Förbudet är utformat så att den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett 

sådant sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för 

ordningen får vägras tillträde till matcher.34 Ett liknande förbud finns inom 

ishockeyn men verkar inte finnas inom andra idrotter.35 

 

Idrottsförbunden har, enligt den så kallade arrangörsrätten, befogenhet att 

vägra en person tillträde till arenan på grund av att denne till exempel 

överträtt rådande ordningsregler eller annars stört den allmänna ordningen. 

Överträdelse av avstängning är inte straffbelagt och enligt regeringens 

utredning verkar inte arrangörsavstängning eller någon annan sanktion 

tillämpas mot den som överträder de interna maskeringsförbuden.36 

Bristande befogenhet för arrangörer att gripa eller identifiera maskerade och 

ordningsstörande försvårar att i praktiken meddela arrangörsavstängning.  

 

                                                
33 Prop. 2016/17:41 s. 8 
34 3 kap. 25 § Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser 2016 
35 Prop. 2016/17:41 s. 8 
36 Ds 2014:44 s. 16 
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4.2 Lag om förbud mot maskering i vissa fall  

Efter de så kallade Göteborgskravallerna år 2001 vidtogs ett antal åtgärder i 

syfte att förebygga och bekämpa ordningsstörningar vid demonstrationer 

och andra sammankomster. Däribland föreslogs ett förbud mot maskering 

vilket ledde till maskeringsförbudslagen.37 Skälen till förbudet var att 

polisen skulle få möjlighet att agera innan en omedelbar ordningsstörning 

och på så vis förebygga och undvika sammanstötningar. Maskerade 

demonstranter antogs innebära rädsla och obehag för andra varför det 

hävdades att ett förbud inte bara skulle leda till färre våldsyttringar i 

samband med till exempel demonstrationer utan också att andra i större 

utsträckning skulle våga och vilja utnyttja demonstrations- och 

mötesfriheten.38    

 

Lagen förbjuder täckande av ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation 

vid allmänna sammankomster om den allmänna ordningen störs eller om det 

uppkommer en omedelbar fara för sådan ordningsstörning. Detsamma gäller 

även vid deltagande i folksamling som inte är allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning om folksamlingen agerar ordningsstörande eller på ett 

sätt som innebär omedelbar risk för störande av den allmänna ordningen. 

Från förbudet undantas den som täcker ansiktet av religiösa skäl och den 

som omfattas av tillstånd att täcka ansiktet.39 

 

För straffansvar krävs uppsåt att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt 

som försvårar identifikation. Bestämmelsen omfattar all form av maskering 

varför det inte spelar någon roll vad för typ av klädesplagg eller föremål 

som används så länge identifikation rent objektivt försvårats. Med ansikte 

avses den del av huvudet som omger och innefattar ögon, näsa och mun och 

vilka utgör de viktigaste igenkänningstecknen.40  

 

                                                
37 Prop. 2005/06:11 s. 8-9 
38 Prop. 2005/06:11 s. 35–36 
39 1 § maskeringsförbudslagen och 2 kap. 7 a § OL 
40 Prop. 2005/06:11 s. 49  
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För att maskeringsförbudet överhuvudtaget ska inträda krävs att det 

uppkommer en ordningsstörning, eller omedelbar fara för sådan, i form av 

våld, skadegörelse eller annan kriminalitet vid eller i anslutning till 

sammankomsten. Om en sådan situation skulle uppstå måste polisen göra 

deltagare uppmärksamma på att maskeringsförbudet inträtt.41 I förarbeten 

anges att förbudet bara bör träffa de situationer då det finns skäl att 

förebygga och förhindra ordningsstörningar varför det inte bör gälla så länge 

en sammankomst är lugn och ordningsam.42  

 

Lagens tillämpningsområde är begränsat till allmänna sammankomster så 

som de definieras i OL och omfattar därmed inte offentliga tillställningar. 

En allmän sammankomst innefattar bland annat demonstrationer och andra 

sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.43 En offentlig tillställning 

avser bland annat tävlingar och uppvisningar i sport och idrott. Det krävs att 

tillställningen anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till 

den för att tillställningen ska betraktas som offentlig.44 

 

Idrottsarrangemang är enligt definitionen en offentlig tillställning, och inte 

allmän sammankomst, varför maskeringsförbudslagen inte är tillämplig på 

ordningsstörningar inne på idrottsarenorna. Två av de tre tillfällen vid vilka 

maskering förekommer, utanför arenorna vid stormning av arenaentréer och 

vid marscher till arenor, kan omfattas av maskeringsförbudslagen eftersom 

folksamlingen vid de fallen är att anse som allmän sammankomst eller 

annan folksamling som inte är att anse som allmän sammankomst eller 

offentlig tillställning. Antalet deltagare i marscher och vid stormning av 

entréer når normalt upp till ett sådant antal att rekvisitet folksamling får 

anses uppfyllt.45 Det tredje fallet då maskering förekommer, inne på 

arenorna vid otillåten användning av pyroteknik, omfattas inte av lagen. 

 

 
                                                
41 Karnov internet, maskeringsförbudslagen (2005:900) 1 §, not 4, 2016-09-17  
42 Prop. 2005/06:11 s. 39 
43 2 kap. 1 § OL  
44 2 kap. 3 § OL 
45 Ds 2014:44 s. 54-55 
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4.3 Ordningslagen  

4.3.1 Ordningsföreskrifter 

I OL finns bestämmelser om ordningsföreskrifter och där anges att det är 

den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 

som ansvarar för att det råder god ordning. Vidare anges att polisen har 

befogenhet att meddela de villkor som krävs för att ordning och säkerhet 

upprätthålls under sammankomsten eller tillställningen.46 Villkoren får 

utformas efter vad som krävs i det enskilda fallet och kan till exempel avse 

ett högsta antal besökare som får släppas in.47  

 

Det krävs tillstånd för att ordna offentlig tillställning på offentliga platser. I 

vissa fall, då tillstånd inte krävs, kan istället finnas en anmälningsplikt vilket 

är det som normalt gäller vid anordnande av idrottsarrangemang.48 Polisen 

kan föreskriva villkor för tillställningen både vid tillstånds- eller 

anmälningsplikt.49 Det är straffsanktionerat för anordnare att bryta dels mot 

kravet på tillstånd eller anmälan, dels mot de villkor som uppställts av 

polisen.50  Den som överträder ordningsregler som polisen uppställt ska 

efter tillsägelse lämna tillställningen.51 Trots att förevarande paragraf inte 

innehåller några handräckningsregler kan polisen ha möjlighet att avvisa, 

avlägsna eller omhänderta den som överträder ordningsreglerna med 

hänvisning till 13 § polislagen (1984:387) PL.52  

 

Enligt promemorian om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang är det 

osäkert om polisens befogenhet att uppställa villkor stäcker sig så långt att 

                                                
46 2 kap. 16 § OL 
47 Karnov internet, OL (1993:1617) 2 kap. 16 §, not 61, 2016-09-17  
48 2 kap. 4-5 §§ OL  
49 Karnov internet, OL (1993:1617) 2 kap. 16 §, not 61, 2016-09-17    
50 2 kap. 29-30 §§ OL  
51 2 kap. 17 § OL  
52 Karnov internet, OL (1993:1617) 2 kap. 17 §, not 64, 2016-09-17   
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det kan omfatta ett förbud mot maskering eftersom villkoren ska riktas mot 

arrangören och inte mot publiken.53  

 

4.3.2 Ställa in, förbjuda och upplösa offentliga 
tillställningar  

Polisen får ställa in och upplösa offentliga tillställningar till exempel om ett 

arrangemang anordnas trots att tillståndsansökan fått avslag.54 Offentlig 

tillställning får även upplösas om det förekommer något som strider mot lag 

eller den medför oordning, fara för de som närvarar eller allvarlig störning 

av trafiken.55 Att något strider mot lag innebär att det överträder 

offentligrättslig lagstiftning till exempel om alkohol säljs i strid med 

alkohollagen (2010:1622).56  

 

Offentlig tillställning kan förbjudas om det vid tidigare tillställning av 

samma sort förekommit något som stred mot lag eller medfört oordning, 

fara för de som närvarade eller allvarlig störning av trafiken. Vad som ska 

anses vara tillställning av samma sort får avgöras från fall till fall men en 

omständighet av betydelse är om det är samma arrangör. Polisen får bara 

upplösa eller förbjuda en offentlig tillställning om mindre ingripande 

åtgärder inte är tillräckliga.57 Det är därför rimligt att först överväga om 

olägenheter kan förebyggas genom uppställande av villkor.58  

 

 

                                                
53 Ds 2014:44 s. 51  
54 2 kap. 22 § OL  
55 2 kap. 23 § OL  
56 Prop. 1992/93:210 s. 261 
57 2 kap. 24–25 §§ OL  
58 Karnov internet, OL (1993:1617) 2 kap. 25 §, not 78, 2016-09-18    
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4.3.3 Särskilda bestämmelser vid 
idrottsarrangemang  

I 5 kap. OL finns särskilda bestämmelser som gäller vid idrottsarrangemang 

som anordnas för allmänheten vid idrottsanläggning oavsett vem som står 

som arrangör. Där stadgas ett förbud, för både arrangörer och besökare, att 

inneha eller använda pyrotekniska varor, till exempel raketer och bengaliska 

eldar, utan tillstånd av polis.59 Lagen innefattar också ett förbud mot att 

obehörigen beträda spelplanen och att kasta in föremål på spelplanen. Både 

det och tillståndskravet för pyroteknik är straffsanktionerade.60  

 

Skälen till tillståndskravets införande var att användning av pyrotekniska 

varor tycktes öka vilket ansågs innebära risk för allvarliga skador på person 

och egendom. Det ansågs därför finnas skäl att förstärka skyddet mot 

ordningsstörningar orsakade av pyrotekniska varor genom ett tillståndskrav. 

Intresset av ordning och säkerhet vid idrottsarrangemang var också skälet 

till att inkastning av föremål och beträdande av spelplan kriminaliserades.61  

 

4.4 Lag om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang  

Syftet med lag (2005:321) om tillträdesförbud62 är att motverka brottslighet 

vid idrottsarrangemang.63 Av lagen framgår att en person får förbjudas 

tillträde till, och att vistas på, en idrottsplats när ett idrottsarrangemang 

anordnas där.64 Lagen påverkar inte möjligheten att förbjuda en person 

tillträde genom arrangörsavstängning. En person får beläggas med 

tillträdesförbud om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att 

personen kommer att begå brott under framtida idrottsarrangemang. Det 
                                                
59 Prop. 2008/09:78 s. 67 
60 5 kap. 4-5 §§ OL  
61 Prop. 2008/09:78 s. 25-26 
62 Nedan kallad tillträdesförbudslagen 
63 Prop. 2004/05:77 s. 17 
64 1§ tillträdesförbudslagen  
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brott som avses ska vara ägnat att störa ordningen och säkerheten där varför 

vissa av de specialstraffrättsliga brotten i OL, som otillåten användning av 

pyrotekniska varor, omfattas.65 Överträdelse av ett tillträdesförbud är 

straffsanktionerat.66 

 

Riskbedömningen görs mot bakgrund av om den berörda personen begått 

brott av ordnings- eller säkerhetsstörande karaktär i samband med ett 

tidigare idrottsevenemang. Trots att en person inte gjort sig skyldig till ett 

brott tidigare kan en brottsrisk anses föreligga till exempel om någon 

tidigare ertappats med pyrotekniska varor, och saknat tillstånd, vid 

inpassering till ett idrottsarrangemang. Även om förberedelse till olovlig 

användning av pyroteknik inte är straffbelagt kan handlandet tyda på att 

personen är beredd att använda sådana varor utan tillstånd vid ett kommande 

idrottsevenemang.67  

 

4.5 Polislagen  

Polisen har, förutom rätt att beslut om villkor, befogenhet att avvisa, 

avlägsna, omhänderta, identifiera och kroppsvisitera personer under vissa 

förutsättningar. En person får avvisas eller avlägsnas om denne stör, eller 

utgör omedelbar fara för, den allmänna ordningen och om det är nödvändigt 

för att ordningen ska kunna upprätthållas.68 En förutsättning är att det rör sig 

om en pågående ordningsstörning vilket innebär att det inte föreligger skäl 

att ingripa om ordningsstörningen upphört när polis kommer till platsen 

eller efter tillsägelse.69 Ordningsstörning krävs inte om avvisande eller 

avlägsnande tillämpas för att avvärja straffbelagd handling när den begås 

eller för att förhindra ett kommande brott.70 Också då polis tagit beslut om 

att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig 
                                                
65 2 § tillträdesförbuds lagen och Karnov internet, tillträdesförbudslagen (2005:321) 2 §, not 
4, 2016-09-18  
66 22 § tillträdesförbudslagen 
67 Karnov internet, tillträdesförbudslagen (2005:321) 2 §, not 5, 2016-09-18  
68 13 § PL 
69 Karnov internet, PL (1984:387) 13§, not 49, 2016-09-20 
70 Karnov internet, PL (1984:387) 13 §, not 52, 2016-09-20 
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tillställning med stöd av ordningslagen får deltagare eller åskådare avvisas 

eller avlägsnas, utan krav på att den enskilde gör sig skyldig till 

ordningsstörning, om det krävs för att verkställa beslutet.71  

 

Polisen kan under vissa omständigheter omhänderta en okänd person för 

identifiering men bara då det finns särskild anledning att anta att personen är 

efterspanad eller efterlyst och att denne ska berövas friheten vid anträffande. 

Det krävs vidare att personen vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller 

att det finns anledning att anta att personens identitetsuppgifter inte är 

riktiga.72 En polis som med stöd i lag griper, omhändertar eller avlägsnar en 

person har annars rätt att genom kroppsvisitation identifiera denne i 

anslutning till ingripandet.73  

 

Utöver vad som sagts gäller vissa allmänna principer för polisingripanden. I 

8 § PL anges behovs- och proportionalitetsprinciper som ska iakttas i allt 

polisarbete. De innebär i korthet att ett polisingripande bara får göras om det 

är nödvändigt för att polisen ska kunna fullgöra sina skyldigheter att till 

exempel avvärja eller undanröja en ordningsstörning, att ett intrång inte får 

stå i missförhållande till syftet och att minsta möjliga tvång eller våld ska 

tillgripas.74  

 

Polisens befogenheter är av vikt för att förhindra ordningsstörningar. Enligt 

promemorian om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang tillämpas dock 

inte de polisiära befogenheterna i någon större omfattning mot maskerade 

personer som stör ordningen.75 Regeringen menar att det måste ses mot 

bakgrund av de behovs- och proportionalitetsprinciper som polisen ska 

förhålla sig till. De menar att polisen idag inte har tillräckliga skäl att 

ingripa mot en person som är maskerad på ett idrottsarrangemang trots att 

det, enligt regeringen, är rimligt att anta att maskering i huvudsak sker i 

                                                
71 13 b § PL  
72 14 § PL 
73 19 § PL 
74 Karnov internet, PL (1984:387) 8 §, not 31, 2016-09-20  
75 Ds. 2014:44 s. 51 
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syfte att undvika identifiering vid brottsligt eller ordningsstörande 

beteende.76  

 

4.6 Kameraövervakningslagen  

Kameraövervakningslagen (2013:460) syftar till att tillgodose behovet av 

övervakning för att till exempel förebygga, avslöja och utreda brott.77 För att 

använda kameraövervakning på idrottsarrangemang krävs tillstånd.78 

Genom kameraövervakning ges möjlighet att identifiera till exempel 

ordningsstörande personer. Enligt promemorian om maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang är det dock svårt att bedöma i vilken grad 

kameraövervakning har någon brottsavhållande effekt. Utredningen har inte 

funnit något som tyder på att kameraövervakning har medfört att maskering 

vid ordningsstörningar minskat.79 Eftersom maskering i princip alltid tycks 

förekomma vid användning av otillåten pyroteknik är det svårt att identifiera 

dessa personer, särskilt då det sker i grupp om flera maskerade som till 

exempel bytt klädesplagg med varandra.80  

 

4.7 Sammanfattning  

Maskering vid idrottsarrangemang förekommer framförallt vid marscher till 

och från arrangemanget, vid stormning av entréer och vid otillåten 

användning av pyroteknik på idrottsanläggningar. Genom 

maskeringsförbudslagen erhålls regler och sanktioner mot maskering i de 

förstnämnda två fallen. Regleringen i maskeringsförbudslagen anses vara 

tillräcklig och ändamålsenlig för problem med våld och ordningsstörningar 

                                                
76 Prop. 2016/17:41 s. 11  
77 Prop. 2012/13:115 s. 143 
78 8 § kameraövervakningslagen  
79 Ds. 2014:44 s. 52  
80 Prop. 2016/17:41 s. 11  
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som utspelar sig utanför idrottsanläggningar. Det bedöms däremot finnas 

skäl att se till problemen med maskering inne på idrottsanläggningarna.81   

 

Regeringen menar att varken reglerna i OL, de polisiära befogenheterna 

enligt PL eller reglerna om tillträdesförbud räcker till för att stävja 

problemen med maskering inne på arenorna. De befogenheter som 

tillkommer idrottsklubbarna själva bland annat genom att uppställa ett 

maskeringsförbud i de interna tävlingsbestämmelserna har enligt 

utredningen inte haft någon effekt på maskering inne på arenorna.82 

Regeringen bedömer att en civilrättslig sanktion, till exempel att utforma 

maskeringsförbudet som en skadeståndsregel, inte heller skulle vara 

tillräcklig. Av den anledningen menar regeringen att det inte finns något 

alternativ till kriminalisering av maskering för att komma till rätta med 

problemen.83  

 

 

                                                
81 Prop. 2016/17:41 s. 10  
82 Ds. 2014:44 s. 51-52 
83 Prop. 2016/17:41 s. 12  
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5 Om kriminalisering 

 

5.1 Syfte och funktion  

I syfte att upprätthålla en samhällelig ordning där vissa beteenden anses bör 

äga rum framför andra är det relevant att på olika sätt understödja 

önskvärda, och förhindra mindre önskvärda, handlingar. Myndigheters och 

politiska organs försök att påverka samhällsmedborgares beteende benämns 

social kontroll. Sådan social kontroll kan inbegripa löfte om förmåner eller 

hot och kan förekomma som administrativa sanktioner eller ekonomiska 

styrmedel. Enligt Jareborg utgör kriminalisering formell social kontroll 

genom straffhot.84  

 

Synen på straffsystemet grundas på olika straffteorier där de 

allmänpreventiva teorierna idag är mest centrala.85 Sådana teorier menar att 

straffet rättfärdigas då människor på grund av straffets avskräckande effekt 

avhålls från att begå brott.86 Moralbildningsteorierna är en variant av de 

allmänpreventiva teorierna och fokuserar på straffhotet som 

norminternaliserande. En person förväntas då avstå från att begå ett brott på 

grund av samvetsskäl eller på grund av en känsla av att förpliktelse. Hotet 

om straff tänks skapa en instinkt mot att begå gärningen i fråga och verka 

för en moralisk inställning om att följa lagen.87 Jareborg menar att det 

moral- och vanebildande syftet inte ensamt kan motivera kriminalisering då 

det finns bättre metoder än straffhot att tillta för att uppnå ett sådant 

ändamål. Tillsammans med allmän avskräckning som huvudsyfte kan dock 

                                                
84 Jareborg (2001) s. 46 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 32–33 
85 Se t.ex. Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 26 och Jareborg och Zila (2014) s. 
75 
86 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 19  
87 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 20  
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moral- och vanebildningen fylla en sådan allmänpreventiv verkan som 

kriminalisering bör ha.88   

 

Förutom att ha ett allmänpreventivt syfte kan kriminaliseringar fungera som 

en markör från statsmaktens sida att ett visst beteende inte överensstämmer 

med den sociala ordning som eftersträvas. Enligt Jareborg bör 

kriminalisering inte enbart understödjas av en sådan symbolfunktion även 

om så verkar vara fallet emellanåt.89 Kriminalisering har således både ett 

allmänpreventivt syfte och en funktion av att kommunicera samhällets, eller 

åtminstone lagstiftarens, värderingar i fråga om vilka handlingar som är att 

anse som förkastliga.90   

 

5.2 Straffrätt som ultima ratio 

 

Det brukar uttryckas att kriminalisering ska ske efter principen om ultima 

ratio. Det innebär att kriminalisering ska tillgripas som en sista utväg, eller i 

så begränsad utsträckning som möjligt, för att motverka ett problem.91 Det 

beror på den inskränkande effekt kriminalisering har på människors 

valfrihet och att den som begår en överträdelse riskerar att drabbas av 

straff.92 Straffet saknar konfliktlösande och reparativ funktion och innefattar 

lidande och obehag vilket gör det i grunden repressivt.93 Det anses 

omoraliskt att tillgripa straffhot som medel för social kontroll om samma 

effekt kan uppnås med medel som inte består av repression. Att 

kriminalisering bör göras med försiktighet motiveras också av det faktum att 

det annars riskerar att urvattna straffsystemets brottsavhållande effekt.94  

 

                                                
88 Jareborg (2001) s. 47–48 
89 Jareborg (2001) s. 48 
90 Jareborg (2006) s. 13 
91 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 33  
92 Lernestedt (2003) s. 15–16  
93 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 33–34 
94 SOU 2013:38 s. 423  
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I doktrin framförs att principen om ultima ratio sällan respekteras i någon 

högre grad och Jareborg menar till och med att kriminalisering snarare 

verkar tillgripas som ett förstahandsalternativ och ibland rent 

schablonmässigt.95 I vilken mån andra metoder bör ges företräde framför 

straffrättslig reglering behandlas ytterligare under kapitel sex.  

 

 

5.3 Behovet av begränsande principer 

 

Att kriminalisering som social kontroll blivit mer vanligt benämns ofta 

straffrättslig inflation eller överkriminalisering. I början av 1990-talet 

presenterades ett betänkande från Åklagarutredningen som konstaterade att 

den straffrättsliga inflationen varit betydande, i synnerhet på det 

specialstraffrättsliga området, då straffbestämmelser införts vanemässigt 

utan föregående principiella överväganden.96 I syfte att stävja utvecklingen 

föreslogs ett antal begränsande principer för när kriminalisering ska anses 

vara befogad.97 Trots att utredningen fick stöd av regeringen och riksdagen98 

har de framtagna kriterierna kritiserats för att vara för vagt formulerade för 

att fylla avsedd funktion.99   

 

Kritiken mot Åklagarutredningens kriterier tycks befogad då principerna 

inte beaktats i någon större utsträckning. Med detta i beaktande, tillsammans 

med det faktum att samhället förändrats och att internationella samarbeten 

påverkat den svenska straffrätten, ansågs att det på nytt behövdes en analys 

över vilka kriterier som ska gälla vid kriminalisering. Resultatet 

presenterades i Straffanvändningsutredning som, mot bakgrund av 

problemen med överkriminalisering, tog utgångspunkt i att kriminalisering 

bör ske med återhållsamhet och enbart då det framstår som den mest 
                                                
95 Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 41  
96 SOU 1992:61 s. 103–104 
97 SOU 1992:61 s. 111 
98 Prop. 1994/95:23 s. 55  
99 Se t.ex. Lernestedt (2003) s. 21 
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effektiva metoden.100 I Straffanvändningsutredningen formuleras fem 

huvudsakliga riktlinjer för att en kriminalisering ska vara berättigad: 

 

1. Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkretiserat 

intresse som är skyddsvärt (godtagbart skyddsintresse). 

2. Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada 

eller fara för skada på skyddsintresset.  

3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av 

straffansvar, vilket innebär att kriminaliseringen inte får äventyra 

tillämpningen av skuldprincipen.  

4. Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse.  

5. Det finns inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt 

effektiv för att komma till rätta med det oönskade beteendet. De 

överväganden som bör göras i fråga om detta kriterium är följande: 

a. Finns det redan en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt 

effektiv för att komma till rätta med det oönskade beteendet? 

b. Om en handlingsdirigerande regel behöver införas – kan 

beteendet motverkas tillräckligt effektivt med en regel som inte 

är repressiv (t.ex. en civilrättslig regel om skadestånd)? 

c. Om det inte är nödvändigt att införa en repressiv 

handlingsdirigerande regel för att motverka det oönskade 

beteendet ska i första hand vite, sanktionsavgift eller återkallelse 

av tillstånd övervägas. Straff bör väljas i sista hand.101 

 

Frågan om under vilka förutsättningar som kriminalisering ska anses 

befogad har behandlats närmare av bland andra Jareborg och Lernestedt. 

Jareborg skriver om när och hur kriminalisering bör ske och sammanfattar 

sina slutsatser i tio rättsstatliga principer för kriminalisering: 

 

1. Brott förutsätter att gärningen typiskt sett kränker eller hotar ett 

rättsligt erkänt intresse eller värde, som är möjligt att konkretisera 

                                                
100 Dir. 2011:31 s. 4 
101 SOU 2013:38 s. 498 
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och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och 

värderingar.  

2. Kriminalisering får inte avse enskilda fall eller personer, utan måste 

vara generell, dvs. avse brottstyper.  

3. Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande 

sanktion; kriminalisering bör därför tillgripas endast i sista hand eller 

för de mest förkastliga gärningarna.  

4. Ett brott består i enstaka onda eller kränkande gärningar; straffrätten 

riktar sig direkt mot handlingar och underlåtenheter, endast indirekt 

riktar den sig mot gärningsmannen. 

5. Brott förutsätter att gärningsmannen kan anses vara moraliskt 

ansvarig för gärningen; straffrättsligt ansvar får inte åläggas om 

gärningsmannen saknade ansvarsförmåga eller om han handlade 

utan uppsåt eller oaktsamhet om han på annan grund måste anses 

vara ursäktad.  

6. Brottstyperna måste vara definierade i lag (generell normgivning, 

tillgänglig för allmänheten).  

7. Brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade. 

8. Kriminalisering får inte ske retroaktivt till gärningsmannens nackdel.  

9. Kriminalisering bör genom straffskalans utformning återspegla 

också måttet av förkastlighet hos brottstypen.  

10. Repressionsnivån, dvs. straffhotet sådant det kommer till uttryck i 

påföljdspraxis, bör inte vara strängare än vad som är nödvändigt för 

att hålla brottsligheten på en tolerabel nivå.102 

 

Lernestedt behandlar förutsättningarna för kriminalisering under de fyra 

huvudsakliga problemområden intresse, skada, förstadier och effektivitet. 

De ska förstås som filter som måste passeras för att en kriminalisering ska 

vara godtagbar. Resonemanget under respektive problemområde kan 

formuleras som fyra krav som behöver uppfyllas. Enligt Lernestedt ska en 

kriminalisering för att anses vara acceptabel; 

 
                                                
102 Jareborg (2001) s. 63–64 
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1. skydda något skyddsvärt,  

2. riktas mot beteende som orsakar (eller åtminstone kan orsaka) 

”skada”, 

3. riktas mot beteende med viss närhet till vad straffbudet tänks skydda, 

4. ha viss förmodad effektivitet.103 

 

För att kriminalisering ska få genomföras krävs att det finns tillräckliga skäl 

för att bryta mot den etiska principen att inte tillfoga andra lidande.104 Det är 

på grund därav som det alltså både i doktrin och statliga utredningar har 

diskuterats vilka principer som bör gälla vid överväganden om när och hur 

kriminalisering ska genomföras. Följande kapitel har för avsikt att redogöra 

för centrala principer i fråga om när kriminalisering ska anses motiverad. 

Med utgångspunkt i principer om skyddsintresse, skaderisk och effektivitet 

ges vägledning avseende vilka gärningar som får straffbeläggas genom 

kriminalisering. 

 

                                                
103 Lernestedt (2003) s. 352 
104 SOU 2013:38 s. 426 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 40 
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6 Principer för kriminalisering 

 

6.1 Kriminalisering av de mest förkastliga 
gärningarna  

 
I Straffanvändningsutredningen konstateras att de av utredningen 

presenterade kriterierna tar sin utgångspunkt i kännetecknen för det som 

benämns kärnstraffrätten. I kärnstraffrätten innefattas sådana gärningstyper 

där kriminalisering är djupt förankrad och grundar sig i etiska och moraliska 

värderingar. Som exempel ges allvarliga angrepp mot liv, hälsa och rådande 

samhällsordning. Det sagda innebär att om ett beteende saknar, eller endast i 

mindre mån har, kännetecken med sådana gärningar bör utgångspunkten 

vara att de lämnas utanför straffrättslig reglering.105 Detta grundläggande 

synsätt på straffrätten sammanfaller med Jareborgs tankar om att endast de 

mest förkastliga gärningarna ska vara föremål för straffrättslig reglering.106  

 

6.2 Skyddsintresse  

6.2.1 Om skyddsintressen och deras inbördes 
förhållande  

 

Angående urvalet av vad som bör kriminaliseras används ofta uttrycket 

intresse eller skyddsintresse vilket avser det abstrakta intresse som 

lagstiftaren vill skydda genom kriminalisering.107 Vad som är skyddsvärt 

                                                
105 SOU 2013:38 s. 479 
106 Jareborg (2001) s. 53 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 41 
107 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren (2015) s. 169 
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anses variera i takt med samhällets utveckling.108 Det är därför svårt att ge 

en entydig definition över intressen som anses behöva rättsligt skydd genom 

strafflagstiftning. De grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. 

regeringsformen (1974:152) RF kan dock betraktas som centrala legitima 

värden. Därutöver finns gruppintressen och offentliga intressen av sådant 

värde dit bland annat allmän ordning och säkerhet hör.109 Jareborg menar att 

det i begränsad utsträckning är möjligt att rangordna skyddsintressen där 

mänskligt liv och statens bestånd ovillkorligen får ses som de högsta 

värdena.110  

 

Även om det finns ett skyddsvärt intresse anser Jareborg att ett tillräckligt 

gott skydd ibland kan erhållas genom andra åtgärder som till exempel 

civilrättsliga sanktioner eller upplysning.  Annorlunda uttryckt bör det råda 

en presumtion mot kriminalisering och denna behöver motbevisas för att 

straffbeläggande ska vara möjligt. För att det ska finnas anledning att 

belägga en gärning med straff, för att den alltså ska anses vara straffvärd, 

bör ett särskilt skyddsvärt intresse vara för handen.111   

 

Lernestedt betonar att när det skyddsvärda intresset ska identifieras bör det 

göras oavhängigt av vad som anses ha en negativ påverkan på det. När 

intresset formuleras är det av vikt att det inte bara beskriver frånvaron av det 

som straffbudet är tänkt att träffa. Det är alltså inte en tillräcklig beskrivning 

att det är önskvärt att motverka det som är tänkt att bestraffas utan det måste 

finnas en motivering till varför intresset överhuvudtaget bör skyddas.112 

Vissa intressen, till exempel liv, kräver ingen närmare motivering utan utgör 

ett givet skyddsintresse. Lernestedt menar att skyddsintressen kan 

systematiseras i en hierarki och ju högre upp ett intresse befinner sig desto 

mindre krävs en motivering varför det bör skyddas.113  

 

                                                
108 SOU 2013:38 s. 482 
109 Jareborg (2001) s. 51 
110 Jareborg (2001) s. 52 
111 Jareborg (2001) s. 52 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 40 
112 Lernestedt (2003) s. 166–167 
113 Lernestedt (2003) s. 167–168 och SOU 2013:38 s. 482 



 44 

Även i Straffanvändningsutredningen diskuteras vikten av hur 

skyddsintresset formuleras. Då kriminalisering bara är befogad om det rör 

ett godtagbart skyddsintresse är det av vikt att lagstiftaren tydligt motiverar 

dels vilket intresse det är fråga om, dels av vilken anledning det ska anses 

vara godtagbart. I likhet med Jareborgs och Lernestedts resonemang lyfts 

mänskligt liv och statens bestånd som de högsta värdena. Inte bara 

skyddsvärdsaspekten i sig utan också intressenas inbördes hierarki anses 

kunna variera med samhällsutvecklingen 114   

 

6.2.2 Flera aktuella skyddsintressen  

 

Ett straffbud kan skydda flera intressen som kan stå i ett icke-hierarkiskt 

förhållande till varandra, där intressena kan sägas ha lika stort skyddsvärde, 

eller i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det senare kan innebära att 

det intresse som anges skyddas egentligen utgör ett förstadium, eller en 

genomfart, till det intresse som slutligen skyddas och som befinner sig 

högre upp i hierarkin. Lernestedt ger som exempel vissa av brotten mot 

allmänheten där det som skyddas är ett individintresse men där straffbudet 

inträder i ett tidigare skede innan en kränkning av individintresset. Vissa av 

de intressen som utgör förstadier till ett brott är i sig mer acceptabla så som 

intresset av trafiksäkerhet vid olika trafikbrott där det slutliga intresset 

utgörs av ett individintresse.115  

 

Enligt Straffanvändningsutredningen förs ofta argumentation som går ut på 

att intressen som primärt skyddas försöker knytas till mer självklara 

skyddsintressena högre upp i hierarkin i syfte att legitimera kriminalisering. 

Det mest närliggande intresset bör istället vara det som är väsentligt vid 

bedömning av om kriminalisering ska anses vara befogad. Det avgörande är 

inte antalet skyddsintressen utan var i hierarkin aktuella intressen kan 

inplaceras. När det är fråga om flera intressen som skyddas bör därför 
                                                
114 SOU 2013:38 s. 482 
115 Lernestedt (2003) s. 170  
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lagstiftaren tydliggöra vilket eller vilka som primärt avses skyddas med 

kriminaliseringen.116  

 

Även Lernestedt menar att det gärna anges flera intressen då ett eller ett 

fåtal intressen inte ensamt är tillräckligt för att motivera kriminalisering. 

Han menar att bristen på kvalité ibland kompenseras med en kvantitativ 

argumentation, frånvaron av ett ensamt bärande intresse vägs upp av att 

flera intressen istället anges.117 Om ett restriktivt förhållningssätt 

eftersträvas menar han att kriminalisering inte bör motiveras utifrån vilka, 

och hur många, intressen som helst.118   

 

6.2.3 Avstånd till skyddsintresset 

För att avgöra en gärnings straffvärde är det av betydelse vilken närhet 

gärningstypen i fråga har till det avsedda skyddsintresset. Enligt Jareborg 

bör då beaktas huruvida gärningstypen innebär (1) en direkt kränkning av 

skyddsintresset eller (2) fara för sådan kränkning. Hänsyn får annars tas till i 

vilken mån gärningstypen (3) innefattar en risk för, eller (4) under vissa 

omständigheter kan bidra till, sådan kränkning av skyddsintresset. Genom 

att gradera gärningen till någon av dessa nivåer ges vägledning om 

gärningens straffvärde. Gärningar tillhörande de två sistnämnda nivåerna är 

enligt Jareborg motiverat att kriminalisera enbart då de viktigaste 

skyddsintressena är aktuella. Kriminalisering bör i sådant fall dessutom vara 

påtagligt effektiv. Som huvudregel gäller alltså att ju större avståndet är 

mellan gärningen och en direkt kränkning av skyddsintresset desto mindre 

anledning finns det att straffbelägga gärningen.119 Det stödjs också av 

Straffanvändningsutredningen som tillägger att ju högre hierarkiskt ett 

skyddsintresse befinner sig desto större avstånd tillåts mellan beteendet och 

skyddsintresset.120  

                                                
116 SOU 2013:38 s. 482-483 
117 Lernestedt (2003) s. 171 
118 Lernestedt (2003) s. 174 
119 Jareborg (2001) s. 54 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 40–43 
120 SOU 2013:38 s. 485-486 
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Enligt Straffanvändningsutredningen är det avgörande avståendet det som 

finns mellan det materiella beteende som avses kriminaliseras och det 

materiella resultat som önskas förhindrat. Det intresse som avses är inte 

enbart det mest närliggande utan även det som ytterst önskas skyddas. Som 

exempel nämns tillträdesförbudslagen där det kriminaliserade beteendet 

utgör ett förstadium till det som slutligt önskas förhindras.121 Det betonas att 

den typen av kriminaliseringsteknik bör tillämpas med försiktighet eftersom 

avståndet mellan beteende och det yttersta skyddsintresset riskerar att bli 

betydande. Det bör därför enbart användas när det gäller särskilt 

skyddsvärda intressen.122  Kriminalisering av gärningar på förstadienivå 

utvecklas vidare i avsnitt 6.5.  

 

6.2.4 Motstående intressen  

Att tydligt identifiera och motivera intresset är av betydelse för det fall 

intressen skulle komma i konflikt med varandra. 

Straffanvändningsutredningen understryker att en förutsättning för att 

kriminalisering ska anses vara befogad är att det inte finns något tillräckligt 

värdefullt motstående intresse. Så kan vara fallet om ett beteende som 

innefattar risk för skada på ett skyddsintresse samtidigt har positiva följer 

som väger upp. Bilkörning är ett sådant beteende som i och för sig har 

skadepotential men som ändå inte är oönskat på grund av att det är 

nödvändigt för att samhället ska fungera. Det finns också andra skäl som gör 

att skadliga, eller potentiellt skadliga, beteenden tillåts. Ett exempel är 

alkoholbruk vars tillåtlighet får antas bero på att det traditionellt är 

accepterat i samhället.123  

 

                                                
121 SOU 2013:38 s. 486 
122 SOU 2013:38 s. 487 
123 SOU 2013:38 s. 491 
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6.3 Skada 

Det krävs vidare att straffhotet avser att förhindra skada. För att skadekravet 

ska anses uppfyllt krävs att beteendet som avses kriminaliseras orsakar 

skada eller fara för skada på skyddsintresset. Det råder inte full enighet om 

hur begreppet skada ska definieras och enligt Straffanvändningsutredningen 

blir det inte sällan en diskussion om vad som inte bör omfattas av begreppet. 

I utredningen anförs att skada möjligen kan definieras som en form av 

negativ påverkan som drabbar annan individ, allmänheten eller staten. 

Precis som avseende skyddsintressen anses samhällsutvecklingen påverka 

vilka beteenden som har skadepotential.124  

 

Enligt Jareborg avses med skada sådan som drabbar en annan individ, 

allmän verksamhet vars bedrivande har ett grupp- eller allmänintresse eller 

som innebär att gemensamma institutioner sätts i fara. Det är inte motiverat 

att använda kriminalisering enbart för att förhindra att annan upplever 

obehag som inte kan kallas skada eller förhindra något som orsakar att en 

person tillfogar sig själv skada. Med hänsyn till skadekravet ska det heller 

inte användas för att till exempel förhindra oanständigt beteende eller 

etikettsbrott.125   

 

Jareborg betonar att det kan finnas anledning att göra undantag från kravet 

på skada till exempel då ett beteende som innefattar obehag för andra inte 

kriminaliseras och på grund därav blir mycket vanligt förekommande. Som 

exempel ges straffbud som ofredande och förargelseväckande beteende. 

Undantag från skadekravet motiveras utifrån ett effektivitetstänkande där 

kriminaliseringens vinster vägs mot priset som får betalas i form av kontroll 

och lagföring. Jareborg menar därtill att ett mycket vanligt beteende som 

orsakar obehag förvisso kan betraktas som en form av skada på bekostnad 

av det allmänna intresset av grundläggande ordning och säkerhet.126  

                                                
124 SOU 2013:38 s. 483–484 
125 Jareborg (2001) s. 53 
126 Jareborg (2001) s. 53–54 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 41–42 
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Lernestedt menar att skada innebär att gärningstypen har en negativ 

påverkan på ett skyddsvärt intresse.127 Det kan skilja sig angående vilken 

negativ påverkan som ska anses vara straffrättsligt relevant vid ett enskilt 

brott vilket också förklarar att skadebegreppet kan ges olika innebörd.128 

Han menar att i huvudsak två positioner, offerskada och gemenskapsskada, 

kan urskiljas gällande vilken typ av skada som ska anses vara straffrättsligt 

relevant. Det bör redan nu uppmärksammas att Lernestedts resonemang 

bygger på vad som bör utgöra den straffrättsligt tongivande skadan vilket 

innebär att även om en samhällelig skada anses vara mest relevant för 

straffrättsöverväganden så förnekas inte den individuella skada som uppstår 

vid exempelvis ett misshandelsbrott. Det handlar snarare om att valet av 

position skapar en straffrättslig grundsyn som bestämmer med vem en 

gärningsman står i straffrättslig konflikt; brottsoffret, gruppen eller 

samhället. Det säger också något om huruvida samhällets roll ska anses vara 

inskränkt till att assistera brottsoffret eller om samhället träder i brottsoffrets 

ställe.129   

 

Resonemanget illustreras enligt följande. Som följd av ett brott kan en 

straffrättslig skada riktas mot brottsoffret (den som drabbas av det konkreta 

brottet), den grupp som brottsoffret kan sägas tillhöra eller samhället självt 

vilket omfattar alla medborgare. Om offerskada ska dominera bedömningen 

är det skadan som orsakas offret i det konkreta fallet som är relevant och 

statens roll är därmed att värna om de intressen som tänks skyddas genom 

kriminalisering. Brottsoffer kan vara en enskild individ, allmänheten eller 

staten och det är i vilken mån brottsoffret påverkats negativt som bestämmer 

skadans storlek. Brott anses bara i obetydlig utsträckning vara riktade mot 

oss alla. Enligt denna position är den skada som kriminaliseringen avser att 

förhindra identisk med den som uppkommer när straffbudet överträds.130  

 

                                                
127 Lernestedt (2003) s. 181 
128 Lernestedt (2003) s. 189–190 
129 Lernestedt (2003) s. 190 
130 Lernestedt (2003) s. 190–191 
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Enligt Lernestedt bör inte offerskada utan gemenskapsskada utgöra den 

straffrättsligt tongivande skadan och bör därmed få störst betydelse inom 

straffrätten. Då framhålls istället det gemensamma på bekostnad av det 

individuella vilket medför ett mindre fokus på brottsoffret.131 Vid en sådan 

position är det relevanta den skada som antingen orsakas den grupp av 

potentiella offer som brottsoffret får anses representera eller samhället 

självt. Lernestedt förespråkar att en straffrättslig skada uteslutande ska anses 

ske hos samhället, alltså oss alla, vilket innebär att ett brott betraktas som ett 

angrepp mot normordningen som sådan då vi alla kan anses vara 

intressehavare i den. Det bygger på att intressen skyddas genom att 

straffrätten försvarar sin okränkbarhet varför ett brott i första hand skadar 

denna normordning då det är ett angrepp mot dess okränkbarhet. Endast i 

andra hand angrips det enskilda brottsoffret.132 Den som förespråkar 

gemenskapsskada menar att ett straffbud fortfarande kan tillkomma i syfte 

att skydda individer men till skillnad från offerskadepositionen betraktas en 

lagöverträdelse angripa gruppen eller normen i första hand. Utöver 

brottsofferskador ger ett brott upphov till en särskild samhällelig skada som 

kommer till uttryck genom att befolkningens tilltro till normordningen 

påverkas. Den straffrättsliga konflikten finns då mellan gärningsmannen och 

gemenskapen snarare än mellan gärningsmannen och offret.133    

 

En sådan tolkning innebär att för att en skada alls ska anses skett krävs att 

gärningstypen i fråga redan är kriminaliserad varför modellen är av mindre 

värde vid kriminaliseringsöverväganden. Lernestedt menar dock att om 

normordningens okränkbarhet anses central så bör ett straffbud införas 

enbart om det är sannolikt att det går att upptäcka och lagföra 

överträdelser.134  

 

                                                
131 Lernestedt (2003) s. 191 
132 Lernestedt (2003) s. 195 
133 Lernestedt (2003) s. 197 
134 Lernestedt (2003) s. 196 
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6.4 Effektivitet  

6.4.1 Straffbudets effektivitet  

 

Lernestedt tolkar effektivitet som att det handlar om i vilken mån ett 

straffbud kan fullgöra sina skyldigheter.135 Innebörden av att en 

kriminalisering är effektiv kan enligt honom tolkas på två sätt som inte 

sällan läggs samman. För det första huruvida den som utför gärningen i 

högre grad kan upptäckas och dömas för brott, för det andra huruvida 

straffhotet leder till att handlandet blir mindre frekvent förekommande. 

Problemet med båda tolkningsvarianterna är att den kunskap som krävs 

inför ett beslut att kriminalisera kan nås först genom att kriminalisering 

realiseras.136 Enligt Jareborg bör effektivitet beaktas både vid överväganden 

om kriminalisering ska genomföras och hur ett straffbud ska formuleras.137 

 

En alternativ tolkning av effektivitet som Lernestedt menar blir allt 

vanligare från lagstiftarhåll är att en kriminalisering ses som effektivt om 

statsmakten genom straffstadgandet ger uttryck för ett klart 

ställningstagande mot en viss företeelse. Det kan benämnas moralisk eller 

berättande effektivitet och innebär att alla kriminaliseringar kan betraktas 

som effektiva så länge de getts en begriplig formulering och fått viss 

publicitet. Det krävs då inte att överträdare i högre grad ska kunna 

upptäckas och lagföras varför det inte får en begränsande inverkan vid 

kriminaliseringsöverväganden.138   

 

Lernestedt understryker att effektivitet är eftersträvansvärt då ineffektiva 

straffstadganden kan leda till att respekten minskar genom att medborgare 

upplever mindre fruktan för upptäckt och straff varför 

avskräckningseffekten minskar. Dessutom kan systemet uppfattas som 

                                                
135 Lernestedt (2003) s. 312 
136 Lernestedt (2003) s. 313–314 
137 Jareborg (2001) s. 52 
138 Lernestedt (2003) s. 316 
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godtyckligt, inkompetent och orättvist vilket också innebär att respekten 

försvagas.139  

 

6.4.2 Andra tillräckligt effektiva metoder 

 

Som nämnts finns det flera skäl till att kriminalisering som medel för att 

styra medborgares beteende bör användas med försiktighet. Trots att 

samtliga krav för kriminalisering är uppfyllda kan det ändå finnas anledning 

att avstå från straffrättslig reglering. Oavsett om en straffbestämmelse 

bedöms vara effektiv ska kriminalisering bara tillgripas om andra metoder 

inte är tillräckligt effektiva.140 För det första behöver beaktas om det redan 

finns en tillräckligt effektiv handlingsdirigerande regel. Det kan handla om 

civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga regler som tillhandahåller tillräckliga 

medel.141 För det andra, då en handlingsdirigerande regel saknas, behöver 

undersökas om det oönskade beteendet kan motverkas med en regel som 

inte är repressiv. Först när sådan icke-repressiv handlingsdirigerande regel 

bedömts olämplig eller otillräcklig bör repressiva regler övervägas.142   

 

En repressiv regel behöver dock inte med nödvändighet innebära hot om 

straffsanktion. Enligt Straffanvändningsutredningen bör i första hand vite, 

sanktionsavgift eller återkallelse av tillstånd komma i fråga.143 Det kan bli 

både billigare och snabbare om utdömande av sanktion sker vid den 

myndighet som upptäcker och utreder gärningen än om det straffrättsliga 

systemet tillämpas. Det leder sannolikt också till att styrförmågan ökar då 

reaktionen sker snabbare än om polis, åklagare och domstol involveras. 

Tillämpning av annan metod kan därför innebära att oönskat beteende i 

större utsträckning föranleder utdömande av sanktion. Om straffhot 

tillämpas ofta och omfattar för bagatellartade beteenden finns också risk att 

                                                
139 Lernestedt (2003) s. 314 
140 Jareborg (2001) s. 53 och Asp, Ulväng och Jareborg (2013) s. 41 
141 SOU 2013:38 s. 492-494 
142 SOU 2013:38 s. 494-495 
143 SOU 2013:38 s. 495 
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de nedprioriteras av rättsväsendet vilket leder till en urholkning av 

straffsystemet och att styreffekten riskerar att bli obefintlig.144  

 

6.5 Särskilt om förstadier  

6.5.1 Om förfältsdelikt och relationen till 
skyddsintresse  

I det problemområde som Lernestedt benämner förstadier lyfts frågan om 

hur långt i förväg det är motiverat att kriminalisering inträder. 

Kriminaliserade gärningar som befinner dig på ett förstadium till brott 

benämns, bland annat av Asp, förfältsdelikt och kännetecknas av att de inte 

med nödvändighet orsakar skada.145 Förfältsdelikt befinner sig således på ett 

visst avstånd från en skada och genom att kriminalisera gärningar på en 

sådan nivå ökar chanserna att förhindra ett brott innan det begås varför det 

anses stärka skyddet för det avsedda intresset. När ansvaret läggs tidigare 

skapas en skyddszon där överträdelser sker utan att komma för nära inpå 

skyddsintresset.146 Med hjälp av straffhot tänks skyddszonen fungera 

normbildande. Beteenden som ökar risken för skador kan förhindras då 

ingripande möjliggörs i ett tidigare skede utan att en skada behöver ha 

inträffat.147  

 

Enligt Lernestedt bör en förstadiegärning som är allt för avlägset brottet inte 

straffbeläggas.148 Han föreslår att avståndet mäts mellan en start- och en 

slutpunkt som bestäms utifrån två tänkbara alternativ: teknisk eller materiell 

handlingsprocess.149 Kortfattat innebär teknisk handlingsprocess att start- 

och slutpunkt bestäms genom kriminaliseringens tekniska form. Mätningen 

sker i dessa fall inom olika scheman till exempel stämpling – förberedelse – 

                                                
144 SOU 2013:38 s. 496 
145 Asp (2005) s. 14 
146 Asp (2005) s. 23 
147 Asp (2005) s. 25–27 
148 Lernestedt (2003) s. 272 
149 Lernestedt (2003) s. 272–273  
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försök – fullbordat brott där fullbordat brott utgör slutpunkt.150 Lernestedt 

menar att den tekniska handlingsprocessen inte är tillräcklig då det inte 

beaktas att vissa straffbud har den tekniska formen av ett fullbordat brott 

trots att det som straffbeläggs materiellt är att anse som förstadium.151  

 

Försök, förberedelse och stämpling är exempel på sådana brott som 

förankras i ett eller flera andra brott och kallas osjälvständiga förfältsdelikt. 

Motsatsen, självständiga förfältsdelikt, refererar inte till andra brottstyper 

utan är till sin utformning formellt fullständiga men brott fullbordas redan 

innan den skada som ytterst vill förhindras har skett.152 Av Lernestedts 

resonemang får utläsas att det är sådana självständiga förfältsdelikt som den 

tekniska handlingsprocessen missar. Han förespråkar istället materiell 

handlingsprocess som bestämmer start- och slutpunkt oberoende av teknisk 

form. Mätning sker istället genom att relatera det straffbelagda beteendet till 

det intresse som ytterst önskas att skydda.153 Det materiella beteendet som 

önskas kriminaliseras utgör då startpunkt och det materiella resultatet som 

vill undvikas är slutpunkt. Genom att avteknikalisera en gärningstyp kan det 

straffbara beteendet relateras till det som regleringen ytterst är tänkt att 

förhindra, det yttersta skyddsintresset.154 Asp menar att när det gäller 

kriminalisering av självständiga förfältsdelikt behandlas inte alltid avsett 

skyddsintresse i någon närmare mån utan vad som avses skyddas lämnas 

ibland öppet.155  

 

 

När en gärning avteknikaliserats och ett skyddsintresse kunnat identifieras 

menar Lernestedt att det blir relevant var det aktuella skyddsintresset 

befinner sig hierarkiskt. Ju viktigare det skyddsvärda intresset är desto 

längre i förväg är det acceptabelt att skydda det genom kriminalisering.156 

                                                
150 Lernestedt (2003) s. 273 
151 Lernestedt (2003) s. 274 
152 Asp (2005) s. 15–16 
153 Lernestedt (2003) s. 273 
154 Lernestedt (2003) s. 304 
155 Asp (2005) s. 59 
156 Lernestedt (2003) s. 304 
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Som nämnts utmärker sig förfältsdelikt genom ett naturligt längre avstånd 

mellan gärning och skada. Det återkopplar till att kriminalisering bara bör 

tillämpas när de viktigaste skyddsintressena står på spel om ett sådant 

avstånd är påtagligt.157  

 

6.5.2 Krav på förfältskriminaliseringar i 
internationell doktrin  

Eftersom förfältsdelikt karakteriseras av att de per definition inte orsakar 

skada har i internationell doktrin framförts argumentation om att ett 

skadekrav inte är användbart vid sådana kriminaliseringar. Husak har utifrån 

domstolars och lagstiftares argumentation formulerat ett antal principer för 

att bättre urskilja när det är motiverat att kriminalisera en gärning på 

förfältsnivå.158   

 

Husak menar att det först måste konstateras att den fullbordade skada som 

ett förfältsdelikt avser att förhindra i sig är straffbar att förorsaka uppsåtligt 

för att det ska vara legitimt att kriminalisera förfältsgärningen. Det krävs 

alltså att kriminaliseringen av den fulländade skadan i sig är motiverad.159 

Det krävs vidare att förfältsgärningen innefattar en ökad risk för den 

fullbordade skadan.160 Husak menar att det bör finnas empiriskt underlag till 

stöd för att en riskökning föreligger.161 Enligt Asp kan ett krav på empiriskt 

stöd dock inte förväntas få någon praktisk betydelse. Frågan om vilken 

riskökning som är av intresse för kriminaliseringsöverväganden samt hur 

stor en beaktansvärd riskökning bör vara kvarstår även med ett sådant krav. 

Genom att istället uppställa ett farerekvisit menar han att bedömningen kan 

överlämnas till rättstillämparen.162  

 

                                                
157 Asp (2005) s. 59–60 och Jareborg (2001) s. 54 
158 Husak (2010) s. 137 
159 Husak (2010) s. 137 
160 Husak (2010) s. 139–140  
161 Husak (2010) s. 144 
162 Asp (2005) s. 64 
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Det krävs vidare att förfältsgärningen inte har ett för stort avstånd till skadan 

i fråga.163 Husak menar att avståndet mellan gärning och skada ibland kan 

vara sådant att gärningsmannen har chans att på flera sätt minimera, eller 

förhindra, den skada som kan uppstå. Om kriminalisering sker där avståndet 

är stort riskerar människor att straffas utan att först fått chansen att vidta 

sådana åtgärder. På så sätt placeras de som vidtagit försiktighetsåtgärder i 

samma fack som de som bortsett från sådana vilket enligt Husak skulle 

innebära att kriminaliseringen skulle träffa för brett.164 Han menar att det är 

legitimt att kriminalisera en förfältsgärning enbart då personen inte 

tillbakaträder från de steg som tagits mot en fulländad skada.165  

 

6.5.3 Invändningar mot kriminalisering på 
förfältsnivå 

 

Kriminalisering av gärningar på förfältsnivå ger upphov till principiella 

frågeställningar som har varit föremål för diskussion i doktrin. Enligt Jakobs 

tenderar den typen av kriminaliseringar att komma för nära inpå 

medborgares privatliv. Han menar att utgångspunkten bör vara att varje 

medborgare har en privatsfär som inkluderar rätten till förfogande över egna 

tankar och saker som hem, egendom och kläder.166 Denna sfär ska 

respekteras av staten varför Jakobs menar att det bör uppträda något som 

kan betraktas som en extern störning, oavhängigt gärningsmannens interna 

planer och syften, för att ett straffrättsligt ingripande ska vara motiverat. 

Straffrätten får kontrollera det externa och inte det interna så som 

gärningsmannens motiv. Inte förrän det konstaterats att en gärning är extern 

och störande är det möjligt att undersöka planer, syften och motiv som anses 

ligga inom den privata sfären.167   

 
                                                
163 Husak (2010) s. 140 
164 Husak (2010) s. 145 
165 Husak (2010) s. 141 
166 Jakobs (1985) s. 755 
167 Jakobs (1985) s. 761 
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Även Ashworth diskuterar frågan om kriminalisering i förebyggande syfte. 

Han menar att en gärning som inte är skadlig i sig inte borde föranleda 

straffrättsligt ansvar. Åtminstone inte då det förekommer utan en avsikt att 

begå eller assistera ett faktiskt brott. Gärningar som förutsätter ytterligare 

frivilligt handlande för att orsaka skada är därför inte lämpliga att 

kriminalisera.168 Han menar dock att det kan finnas anledning att göra 

undantag. Det krävs en övervägning med hänsyn till den potentiella skadans 

omfattningen och hur stor sannolikheten är att skadan inträffar för att det ska 

vara motiverat att inskränka människors frihet genom att kriminalisera en 

gärning som kräver ytterligare handlande för att orsaka skada. Som exempel 

ger han fortkörning och rattfylleri där skyddet för människors liv och hälsa 

tillsammans med den risk för skada som föreligger utan straffrättslig 

reglering talar för att sådan är motiverad.169  

                                                
168 Ashworth och Horder (2013) s. 38–39 
169 Ashworth och Horder (2013) s. 39 
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7 Maskering ur ett psykologiskt 
och kriminologiskt perspektiv  

 

Forskning har försökt förklara hur masshändelser som oroligheter vid 

demonstrationer och idrottsevenemang uppstår. I kapitlet avses att ur ett 

psykologiskt perspektiv redogöra för forskning kring vilken effekt 

maskering och folkmassor har för normbrytande beteende. Därefter 

redogörs för centrala kriminologiska teorier om orsaker till kriminalitet 

vilket också påverkar åt vilket håll preventiva åtgärder bör riktas. Slutligt 

sammanvävs relevanta slutsatser och ger i viss mån utrymme för egna 

hypoteser och slutsatser.  

 

7.1 Psykologisk forskning  

7.1.1 Deindividuationsteorin  

 

Hur känslan av anonymitet påverkar människor i olika riktningar har varit 

föremål för teorier och forskning under lång tid. På 1950-talet presenterades 

fenomenet deindividuation som tänkbar förklaring till varför människor 

tenderar att bete sig annorlunda i grupp. Deindividuationsteorin bygger på 

att människor inte får uppmärksamhet som enskilda individer i en grupp 

vilket leder till att den medvetna personligheten suddas ut. Upplevelsen av 

att vara anonym leder att de inre spärrarna försvinner vilket möjliggör för 

individen att utföra handlingar som annars hade förhindrats.170  

 

Betydelsen av deindividuation har vidareutvecklats av Philip Zimbardo som 

är professor i psykologi. Zimbardo har ägnat forskning åt att förklara varför 

                                                
170 Festinger, Pepitone och Newbomb (1952) s. 382–389 
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tillsynes goda människor begår ondskefulla handlingar. Han definierar 

ondska som att avsiktligt handla, eller förmå andra att handla, på ett sätt som 

skadar eller kränker andra.171 Hans teorier tar sin utgångspunkt i att det är 

faktorer i situationen, snarare än egenskaper hos personen, som förändrar 

hur människor beter sig. Alla människor har enligt Zimbardo potential att 

begå alla sorters handlingar, goda som onda, under de rätta situationella 

förutsättningarna.172  

 

Han menar att faktorer i omgivningen och känslan av anonymitet skapar ett 

tillstånd av deindividuation. Det psykologiska tillståndet gör att beteenden 

styrs av situationens krav och primitiva drifter vilket gör att människor utan 

eftertanke ger företräde åt emotionella reaktioner snarare än att låta sig 

styras av normer och lämplighet.173 Genom olika studier har han undersökt 

effekten av deindividuation. En sådan gick ut på att studenter skulle utdela 

elektriska stötar till försökspersoner i vad som sas gå ut på att testa stress 

hos de som fick ta emot stötarna. Det som egentligen studerades var i själva 

verket i vilken grad studenterna var benägna att utdela elektriska stötar. Det 

visade sig att deltagare som anonymiserats genom att bära labbrock, täcka 

ansiktet och inte avslöja sitt namn i mycket högre grad var benägna att 

utdela elektriska stötar, och dessutom kraftigare sådana, än deltagare som 

hade namnbrickor och inte bar maskerande klädsel och därmed inte dolde 

sin identitet.174  

 

I en annan studie undersöktes hur soldater från 23 olika länder, ur olika 

kulturer, beter sig i krig och hur det korrelerar med huruvida de 

avidentifierats innan. I 15 av 23 fall genomgick soldaterna någon form av 

physical change till exempel med hjälp av ansikts- eller kroppsmålning. I de 

fallen uppvisades högre nivåer av aggressivt beteende vilket yttrade sig 

bland annat genom en högre benägenhet att döda, tortera och skada 

krigsfångar. Av de som inte genomgick sådan avidentifiering fanns 

                                                
171 Zimbardo (2007) s. 5 
172 Zimbardo (2007) s. 320 
173 Zimbardo (2007) s. 305 
174 Zimbardo (2007), s. 299–301 
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tendenser till sådant destruktivt beteende endast i liten omfattning. 

Annorlunda uttryckt innebar det att då en krigsfånge dödats, torterats eller 

skadats var det i 90 procent av fallen orsakat av en soldat som genomgått 

avidentifiering. Det ansågs bekräfta ett samband mellan avidentifiering och 

aggressivt beteende och att det gäller oberoende av kulturell eller nationell 

tillhörighet.175  

 

Resultaten får stöd av forskning som studerat relationen mellan anonymitet 

och aggressivt beteende vid 500 våldsamma attentat som utspelade sig på 

Nordirland mellan åren 1994 och 1996. De attentat som studerades 

indelades i olika kategorier av aggressivitet beroende på om attacken; 

utgjorde skador på andra människor (klassificerade som antingen mindre 

allvarliga eller allvarliga), innebar vandalism, innefattade ett flertal offer 

eller innebar att offer förvisades från sina hem. Den senare kategorin 

förklaras i studien innebära situationer då offer tvingas bort från sina 

bostäder som en form av bestraffning och att det ofta innefattar dödshot eller 

hot om våld för det fall offren skulle återvända.  

 

Gärningspersonerna ansågs avidentifierade om de med hjälp av mask, 

balaklava (så kallad rånarluva), luva eller annat klädesplagg täckt ansiktet. 

De som var maskerade visade sig i högre grad tillfoga andra människor 

skada och skadorna i sig tenderade att vara mer allvarliga. Sannolikheten var 

18,4 procent större att maskerade förövare orsakat vandalisering, genom att 

till exempel krossa glasrutor och förstöra möbler och inredning, och 6,7 

procent större i fråga om att tvinga offer från sina hem. Vad gäller antalet 

offer var det 17,7 procent större sannolikhet att maskerade förövare genom 

ett attentat orsakat skada på flera, två eller fler, offer. Resultaten bedömdes 

styrka den nära relationen mellan anonymitet och aggressivt beteende då 

maskerade förövare uppvisat en mer extrem form av aggression samt att det 

tenderade att komma till uttryck på fler olika sätt än för omaskerade 

förövare.176  

                                                
175 Watson (1973) s. 342–344 
176 Silke (2003) 493–497 
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Forskning har inte enbart inriktat sig på deindividualiserings påverkan på 

vuxna människor och just avseende aggressivt beteende. Ett exempel är en 

uppmärksammad studie där över tusen halloween-utklädda barns beteenden 

studerades när de besökte olika hem för att utföra det traditionsenliga trick-

or-treat (vad som på svenska brukar kallas bus eller godis). Personen som 

öppnade dörren svarade vid varje tillfälle att hen var tvungen att fortsätta 

arbeta i ett annat rum men ställde fram en skål med godis eller pengar och sa 

till barnen att de fick ta en godis eller en peng vardera. Frågan var om 

barnen skulle lyda eller om de skulle ta mer godis och pengar än de fått 

tillstånd till. Studien visade att de som kom i grupp tillsammans med andra 

barn var mer benägna att ta mer än de fick jämfört med barn som kom 

själva. I vissa fall frågade den vuxne som öppnat dörren var barnet eller 

barnen hette och om de bodde i kvarteret.  På så sätt skulle känslan av 

anonymitet som halloweenmasken kunde bidra till reduceras. I övriga fall 

klargjorde den vuxne för barnen att hen inte kunde känna igen någon av 

dem bakom förklädnaderna. De barn som genom frågor identifierats var 

mindre benägna att stjäla godis eller pengar än de som inte fått samma 

frågor. Sammantaget gav det resultatet att bara 7,5 procent av de barn som 

både kom själva och svarade på frågor om sin identitet tog mer än de fått 

tillåtelse till. Det kan jämföras med 57,2 procent av de som kommit i grupp 

och inte fått identitetsavslöjande frågor. 21 procent av både de som kom 

ensamma och fått vara anonyma samt de som kom i grupp men avslöjat sin 

identitet handlade normbrytande. Resultaten förklarades med att 

avidentifieringen som det innebär att befinna sig i en grupp, och därmed bli 

en del av gruppen snarare än att agera som egen individ, och att få agera 

anonymt bakom maskering gör det lättare att agera normbrytande.177  

 

Genom en sammanställning av studier har Zimbardo försökt specificera 

vilka förutsättningar och faktorer som avgör att deindividuation uppstår och 

att anti-normativt beteende främjas. Enligt honom är de viktigaste faktorerna 

känslan av anonymitet, otydlig eller utspridd ansvarsfördelning samt att 
                                                
177 Diener m.fl. (1976) s. 178–183 
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gruppen som personen befinner sig i är tillräckligt stor. Är gruppen 

tillräckligt stor kan det, som vid maskering, leda till en känsla av minskat 

ansvar för de egna handlingarna. På så sätt uppnås en upplevelse av att vara 

anonym. Av betydelse är också det sammanhang som individen befinner sig 

i. En ny eller otydlig situation som innefattar många nya intryck gör 

människor mer sårbara för avidentifiering. På samma sätt kan intag av 

alkohol och droger ha en sådan påverkan enligt Zimbardo.178 

 

 

7.1.2 Kritik mot den klassiska 
deindividuationsteorin  

 

Vissa forskare kritiserar den klassiska deindividuationsteorin för att inte ge 

en tillräcklig förklaring till varför anti-normativt beteende uppstår. I en 

metaanalys presenterades en forskningsöversikt baserat på 60 oberoende 

studier om deindividuation.179 Sammantaget var forskningsresultaten något 

motstridiga och visade endast ett litet stöd för att deindividuation skulle leda 

till anti-normativt beteende i enlighet med vad deindividuationsteorin säger. 

Enligt analysen fanns bara ett svagt stöd för att det är känslan av minskat 

ansvar som föranleder sådant beteende. En grupps storlek visade sig dock 

vara av betydelse och sannolikheten för att deindividuation skulle 

uppkomma ökade ju större gruppen var.180 Enligt analysen blir dock 

effekten av deindividuation inte att människor känner mindre personligt 

ansvar och därför i minskad utsträckning följer sociala normer i enlighet 

med vad den klassiska deindividuationsteorin menar. Istället tenderar 

människor i högre grad att följa de lokala normer som är kopplade till den 

specifika gruppen och situationen de befinner sig i. Sådana normer kan, men 

måste inte, innefatta anti-normativa beteenden.181  

                                                
178 Zimbardo (2007) s. 305-306 
179 Postmes och Spears (1998) s. 238 
180 Postmes och Spears (1998) s. 251-252 
181 Postmes och Spears (1998) s. 253-254 
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Att individer rättar sig efter gruppens normer förklaras med vad som kallas 

social identitet. Den grundläggande tanken är att individer, förutom en 

personlig identitet, har ett antal sociala identiteter som anknyter till de 

grupper eller sociala kategorier med vilka individen identifierar sig. Till de 

sociala identiteterna finns tillhörande sociala normer. För att individens 

självuppfattning ska baseras på den aktuella grupptillhörigheten och den 

sociala identiteten ska få betydelse behövs det finnas en känslomässig 

aspekt för individen att identifiera sig som till exempel demonstrant eller 

supporter.182 

 

7.1.3 Social identitet  

 SIDE (Social Identity model of Deindividuation Effects) är en modell som 

förklarar social identitet och som accepterar deindividualiserande faktorer, 

som tillståndet av anonymitet, som bildas i när en person befinner sig i en 

grupp och att det leder till att den personliga identiteten reduceras. Modellen 

menar dock att det inte innebär att identiteten försvinner och att det är 

känslan av minskat ansvar som medför normbrytande beteende. Istället 

anses att om det, vid reducering av den personliga identiteten, finns en 

social identitet tillgänglig så får den istället mer utrymme. Det leder till att 

de normer som är kopplade till den sociala identiteten följs i högre 

utsträckning än om tillståndet av deindividuation inte infunnit sig. Det 

handlar alltså snarare om ett byte av identitet än en identitetsförlust och om 

normbundenhet, till den rådande sociala normen, snarare än normlöshet. 

Sammantaget bestrider inte denna position de effekter deindividuation kan 

ha på människors beteenden enligt deindividuationsteorin utan presenterar 

en annan tänkbar förklaring till de bakomliggande processerna.183  

 

Mot bakgrund av befintlig kunskap och teorier om anti-normativt beteende 

har forskning inriktats på att försöka förklara varför fredliga masshändelser, 
                                                
182 Granström (2007) s. 34 
183 Postmes och Spears (1998) s. 254 
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när stora mängder människor samlas på samma plats som vid 

demonstrationer eller idrottsarrangemang, ibland eskalerar och övergår i 

kravaller och upplopp. För att förklara fenomenet har den sociala 

identitetsteorin utvecklats till en modell som kallas Elaborates Social 

Identity Model of crowd events eller ESIM. Modellen menar att 

masshändelser är ett intergruppsfenomen och att det är relationen och 

dynamiken mellan grupper som är relevant för hur den sociala identiteten 

inom en grupp utvecklar sig. Andra grupper utgör den kontext som 

bestämmer vad som blir den framträdande sociala identiteten. Det innebär 

att den sociala identiteten förändras i takt med att sociala relationer 

kopplade till andra grupper ändras.184 

 

Fil.dr i psykologi Michael Rosander ger exempel på hur ESIM kan förklara 

förhållandet mellan den sociala identiteten, intentioner och konsekvens och 

hur de samspelar när masshändelser upptrappas. När två grupper, till 

exempel demonstranter och poliser, ställs emot varandra är vardera grupps 

intentioner inte självklara för den andra gruppen. Det leder till att en grupps 

handlingar kommer att tolkas av den andra gruppen och denna tolkning 

stämmer inte alltid överens med den intention som förelåg. Gruppen 

reagerar utifrån sin tolkning vilket försätter den första gruppen i en ny 

kontext. Det kan röra sig om fredliga demonstranter som på förhand har en 

negativ uppfattning om vad polisen har för intentioner med sin närvaro 

vilket leder till att demonstranterna drar upp sina huvtröjor för att inte kunna 

identifieras. Demonstranternas intention är inte att skapa bråk men deras 

beteende tolkas av polisen som hotfullt varför de tar till åtgärder för att 

säkerställa ordning. Polisens bemötande av hela gruppen demonstranter som 

hotfulla tolkas av demonstranterna som att polisen med våld tänker hindra 

dem från deras rätt att demonstrera varför de tar till motåtgärder. Polisen ser 

det som en bekräftelse på demonstranternas hotfullhet och ingriper 

kraftfullare vilket i sin tur uppfattas provokativt av demonstranterna och 

aggressiviteten trappas därmed upp.185 Den sociala identiteten som fredlig 

                                                
184 Reicher (1996a) s. 115-134 och Dury och Reicher (2000) s. 579-604 
185 Granström (2007) s. 36–37 
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demonstrant kan svårligen kvarhållas eftersom interaktionen med den andra 

gruppen, i exemplet polisen, förändrar identiteten. Ett exempel från 

verkligheten är händelserna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg som 

ansågs vara en utlösande faktor till Göteborgskravallerna. Polisen spärrade 

av en gymnasieskola, där flera demonstranter bodde, och byggde en mur av 

containrar runt skolan. Insatsen provocerade demonstranter både innanför 

och utanför muren och ledde till att demonstranter började beväpna sig med 

sten och tillhyggen vilket eskalerade i våldsamma konfrontationer mellan 

demonstranter och polis.186 

 

På så sätt leder olika sociala identiteter och normer till att andra gruppers 

beteenden kan uppfattas som icke-legitima baserat på den egna gruppens 

normer. Som beskrivits i exemplet leder det till missuppfattningar om 

intentioner och reaktioner utifrån felaktiga föreställningar vilket i 

förlängningen omformar sociala identiteter och normer och värderingar 

inom dem.   

 

7.2 Kriminologiska teorier   

Kriminologiska teorier söker förklara brottslighets orsaker och utveckling 

för att kunna undersöka hur det förebyggande arbetet bör se ut. Biologiska 

faktorer som förklaring till brottslighet har fått minskat utrymme till förmån 

för teorier där sociala faktorer spelar en tydligare roll och som menar att 

individers handlande bör förstås utifrån den sociala och samhälleliga 

kontexten och inte enbart förklaras av personliga egenskaper. En del 

etablerade teorier tar utgångspunkt i vilka omständigheter individer lever 

under som förklaring till brottslighets uppkomst och andra lägger större vikt 

vid förekomsten av brottstillfällen.187  

                                                
186 SOU 2002:122 s. 544–547 
187 Sarnecki (2010) s. 49 och 89–91 
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7.2.1 Inlärning och subkulturer 

Gruppens betydelse för brottsligt beteende återfinns i olika teorier. Vissa 

teoribildningar menar att brottsligt beteende är socialt och kulturellt 

överförbart och att brottsliga handlingar grundas genom inlärning. Tanken 

är att individer lär sig att begå brottsliga gärningar, som inlärning av vilket 

beteende som helst, genom interaktion inom en väl sammanhållen grupp 

människor. Inlärning omfattar inte bara det tekniska utförandet genom vilket 

ett brott begås utan också det generella förhållningssättet inför lagen. 

Befinner sig en individ i en grupp där den dominerande attityden innefattar 

ett normbrytande beteende uppmuntras individen till att efterfölja sådana 

beteenden. På så sätt får inlärning, främst från människor med nära relation 

till individen, en tydlig effekt på individens handlande.188  

 

Vissa teorier fokuserar på brottslighet som något som uppkommer i en 

samhällelig kontext där vissa samhällsklasser inte kan leva upp till de ideal 

som framhålls. Vid avsaknad av förutsättningar att leva upp till idealet om 

status i samhället utvecklas en subkultur som vänder sig mot rådande 

normer och därmed uppmuntrar brottsligt beteende. Därigenom erbjuds en 

alternativ väg till status och respekt i samhället. Subkulturteorier menar 

därför att samhällets tydliga ideal och etablerade mål är en grund till 

brottsligt beteende. Brottslighet betraktas som ett gruppfenomen där normer 

och värderingar som frammanar sådant beteende överförs mellan individer 

inom subkulturen. Subkulturteorier och inlärningsteorier har därför ett nära 

samband. Det uttrycks till exempel att när inlärning sker inom en subkultur 

är risken stor att det uppstår konflikt med etablerade lagar i samhället.189  

 

7.2.2 Rational choice och rutinaktivitetsteorin  

Rational choice-teorier tar utgångspunkt i att potentiella förövare bör 

betraktas som rationella vilket får till följd att denne, efter överväganden av 

                                                
188 Sarnecki (2010) s. 53–55 
189 Sarnecki (2010) s. 56 
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för- och nackdelar, själv fattar ett beslut om att begå brott. Fokus ligger 

därför inte vid gärningspersonens egenskaper och vad som motiverar denne. 

Brottspreventiva åtgärder bör med ett sådant synsätt riktas mot att öka 

svårigheter och risker med att begå olika brott. Genom att en potentiell 

gärningsperson upplever riskerna med att begå brott som större än 

eventuella vinster förväntas denne fatta beslutet att inte begå gärningen.190  

 

Det sammanhänger med den så kallade rutinaktivitetsteorin som utvecklats 

av kriminologerna Cohen och Felson. Teorin förnekar inte individers olika 

brottsbenägenhet men understryker förekomsten av brottstillfällen som 

centralt för uppkomst, och förebyggande av, brottslighet. De menar att tre 

element ska föreligga för att det ska ha skapats förutsättning att begå brott. 

Det krävs (1) en motiverad förövare, (2) ett lämpligt objekt och (3) 

avsaknad av kapabla väktare. Ett lämpligt objekt kan utgöras av personer 

eller egendom och kapabla väktare kan i sin tur vara både personer i 

omgivningen och säkerhetssystem.191 För att brott inte ska begås menar de 

att det räcker med att det brister i ett av de tre elementen.192 Rörelser som 

sker i det vardagliga livet avgör när elementenen föreligger samtidigt vilket 

innebär att det är det vardagliga livet som på sätt och vis skapar 

brottstillfällen. Ett exempel är då kvinnor gjorde intåg på arbetsmarknaden 

vilket ledde till att fler bostäder saknade kapabla väktare under dagtid vilket 

skapade tillfälle för motiverade förövare att begå bostadsinbrott.193  

 

Flera forskare sluter sig till idén om att tillfällighetsstrukturer är av stor 

betydelse för uppkomst av brottslighet. Cornish och Clarke menar till 

exempel att det sociala onekligen påverkar individers brottsbenägenhet men 

att det centrala för brottets realiserande är det rationella val som görs vid 

brottstillfället. Teorierna har fått stor betydelse för den moderna 

kriminologin och synen på brottsprevention.194 Teorier som betonar 

brottstillfällen inriktar sig på så kallad situationell brottsprevention som 
                                                
190 Sarnecki (2010) s. 27 
191 Clarke och Eck (2005) s. 30  
192 Cohen och Felson (1979) s. 589–590 
193 Cohen och Felson (1979) s. 599 
194 Sarnecki (2010) s. 90–91 
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fokuserar på att förändra omständigheter i situationen i syfte att styra 

människor till att inte begå brottsliga handlingar. Andra preventiva åtgärder 

fokuserar på att göra individer eller samhällsgrupper mindre benägna att 

inleda brottslig aktivitet genom till exempel tidiga insatser i utsatta miljöer 

eller i skolverksamheten vilket kallas social prevention.195 Situationell 

brottsprevention kan delas in i olika övergripande strategier. Det kan handla 

om åtgärder inriktade mot att öka ansträngningen för, och riskerna med, att 

begå brott eller åtgärder i syfte att minska provokation som kan föranleda 

brott. Det kan också röra sig om att reducera ursäkter som till exempel att 

kontrollera alkoholservering eller att tydliggöra lagar och regler.196  

 

7.3 Sammanfattning  

Den psykologiska forskningen tar utgångspunkt i vilka faktorer som avgör 

hur individer beter sig i olika sammanhang. Det finns stöd för att maskering 

kan göra människor mer benägna att företa antinormativa handlingar. 

Forskningen är generell och visar på högre risker för både barn och vuxna 

och att beteenden kan omfatta så väl våldsamma handlingar som mer 

harmlösa beteenden som att ta mer godis än vad som getts tillstånd till. 

Slutsatserna är dock inte oomstridda utan annan forskning visar på att 

gruppkontexten, snarare än maskeringen, är av störst betydelse när anti-

normativt beteende förekommer i grupp. I grupper som individer identifierar 

sig med ikläds en social identitet där tillhörande sociala normer styr 

individens beteende. Förklaringen ligger därmed inte i att avidentifiering 

reducerar känslan av personligt ansvar och att det leder till destruktiva 

beteenden. Istället menas att när den personliga identiteten reduceras 

möjliggörs för individen att adoptera en social identitet. Därmed inte sagt att 

maskering som fenomen bör ses som helt obetydligt för sociala identiteter.  

 

                                                
195 Knutsson (1998) s. 230 
196 Brå, Situationell prevention, tillgänglig: https://www.bra.se/bra/forebygga-
brott/situationell-prevention.html (hämtad 2016-12-12)  
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Maskeringens psykologiska inverkan är onekligen av någon betydelse vilket 

illustreras i bland annat studien om trick-or-treat där störst risk för 

regelöverskridande beteende förelåg vid en kombination av individens 

maskering och närvaro i grupp. Möjligt är att maskering, precis som 

gruppering i sig, begränsar den personliga identitetens inflytande vilket 

möjliggör för individer att adoptera sociala identiteter. Normer knutna till 

identiteten kan, men behöver inte, vara av normbrytande karaktär. 

Maskering kan också betraktas som något som sker inom en social identitet 

i enlighet med gällande sociala normer. Det kan då utgöra ett uttryck för 

samhörighet inom gruppen, snarare än ett medel för avidentifiering, vilket 

bidrar till att förstärka den sociala identitetens inflytande. Något svar står 

inte att finna i den presenterade forskningen utan resonemanget är personligt 

och syftar enbart till att öppna upp för att de olika åsiktsbildningarna inte 

med nödvändighet är oförenliga med varandra.  

 

Subkulturteorier menar att brottslig aktivitet riskerar att uppkomma i 

gruppbildning av individer som inte lever upp till samhällets ideal. Inom 

sådana grupper, och grupper överlag, kan brottslig beteende överföras 

genom inlärning. Samtidigt medges att inlärning av brottsligt beteende sker 

så som inlärning av vilket beteende som helst varför inlärning inom en 

grupp likaväl kan avse ett normkonformt beteende. Det bör innebära att 

gruppen inom vilken en individ har starka relationer utgör ett viktigt forum 

för inlärning av beteenden och attityder oavsett i vilken riktning de går. 

Hålls gruppen samman av ett gemensamt samhälleligt utanförskap, i 

enlighet med subkulturteorier, tenderar normer inom gruppen att leda till 

normkonflikt. Det sammanfaller med tanken om att sociala identiteter har en 

styrande effekt på vilka beteenden individen väljer.  

 

Rutinaktivitetsteorin intresserar sig mindre för vad som driver en enskild 

gärningsman utan fäster vikt vid att preventiva åtgärder bör riktas mot det 

förekomsten av brottstillfällen. De bakomliggande processerna som till 

exempel destruktiva normer inom en social identitet får ingen avgörande 

betydelse mer än att det möjligtvis kan utgöra grund för att motivera en 
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potentiell förövare. Det är förekomsten av lämpligt objekt tillsammans med 

avsaknaden av kapabel väktare som avgör huruvida brottstillfällen uppstår. I 

vilken mån det sagda kan få betydelse för maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang och kriminaliseringsöverväganden överlag behandlas i 

följande kapitel. 
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8 Analys  

I avsnittet kommer förslaget om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 

att ställas mot relevanta principer för kriminalisering i syfte att utröna i 

vilken mån förslaget kan anses vara motiverat på dessa grunder. Under en 

egen rubrik behandlas den centrala frågan om vem som riskerar att träffas av 

straffsanktion i och med förbudet vilket sammanhänger med en diskussion 

om förslagets rationalitet. Därefter redogörs för vilken funktion den 

psykologiska forskningen kan ha vid tillämpningen av 

kriminaliseringsprinciperna. Slutligen vävs resultaten samman med 

kriminologiska teorier i syfte att dra allmänna slutsatser om 

kriminaliseringsöverväganden.  

 

8.1 Vilket intresse avser kriminaliseringen 
att skydda? 

 

Förbudet tänks motverka ordningsstörningar som otillåten användning av 

pyroteknik på arenorna då det framgår att det är ett kvarstående problem och 

då de som står för sådan användning i princip uteslutande är maskerade. Det 

anges att motverkandet våld och ordningsstörningar är av intresse för att 

skydda allmän ordning och säkerhet och för att sådana beteenden riskerar 

människors liv och hälsa.  

 

Både ordning och säkerhet och liv och hälsa utgör legitima skyddsintressen i 

Lernestedts, Jareborgs och Straffanvändningsutredningens perspektiv. Det 

verkar inte råda några skiljaktigheter i att liv och hälsa har en högre värde 

och därmed befinner sig högre upp i hierarkin vilket innebär att det krävs 

mindre för att motivera kriminalisering med hänvisning till ett sådant 

intresse. Både Lernestedt och Straffanvändningsutredningen lyfter dock 

problematiken med att det hänvisas till flera intressen då ett intresse, som 
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befinner sig högre hierarkiskt men längre ifrån gärningen och inte är det 

som primärt skyddas, lyfts fram för att rättfärdiga kriminaliseringen. I 

förevarande fall framstår det som att liv och hälsa utgör ett sådant starkare 

intresse som det anknyts till trots att ordning och säkerhet är mer 

närliggande och är det som primärt får anses skyddas. Enligt 

Straffanvändningsutredningen ska istället det mest närliggande intresset 

vara det relevanta vid kriminaliseringsöverväganden. Trots att det alltså 

tycks råda enighet om att ordning och säkerhet är ett legitimt skyddsintresse 

bör ändå uppmärksammas att det inte är önskvärt att kriminalisering 

motiveras på kvantitativ, snarare än kvalitativ, intressegrund.  

 

Straffanvändningsutredningen poängterar att samhällsutvecklingen kan 

påverka skyddsintressenas inbördes hierarki och vilka beteenden som kan 

anses ha skadepotential. Det faktum att oroligheter vid främst fotbolls- och 

ishockeymatcher trappats upp och fått en större medial uppmärksamhet, 

vilket riskerar att öka rädslan för att besöka idrottsarrangemang, bör utgöra 

en sådan beaktansvärd samhällelig utveckling. Stora folksamlingar, som vid 

idrottsevenemang, kan också anses vara föremål för hot på grund av det 

allmänna säkerhetsläget och utvecklingen i världen. Mot bakgrund härav 

kan argumenteras för att ordning och säkerhet bör betraktas vara mer 

skyddsvärt idag än tidigare.  

 

 

8.2 Hur långt är avståndet mellan gärning 
och en kränkning av skyddsintresset?  

 

Av betydelse för gärningens straffvärde är vilken närhet gärningstypen har 

till skyddsintresset. Ett större avstånd tillåts ju högre upp i hierarkin aktuellt 

skyddsintresse befinner sig. Straffanvändningsutredningen menar att det 

avstånd som avses är det mellan det materiella beteendet och det materiella 

resultatet som vill förhindras. Beteendet som önskas kriminaliseras är att 
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täcka ansiktet på ett sådant sätt som försvårar identifiering. Vad som ytterst 

vill förhindras är, enligt min uppfattning, mindre klart. Sett till 

resonemanget om att användningen av otillåten pyroteknik är ett 

kvarvarande problem där maskering förekommer, och där den befintliga 

maskeringsförbudslagen inte är tillämplig, framstår det som att 

pyroteknikanvändningen föranlett kriminaliseringen och därför är det som 

vill avvärjas. Samtidigt utformas inte lagen på ett sådant sätt att det krävs 

någon ordningsstörning för att maskeringsförbudet ska bli tillämpligt. Det 

kan tolkas som att det snarare är alla typer av ordningsstörande beteenden 

som vill förhindras men att det inte finns något underlag som stödjer vilka 

andra beteenden det kan handla om. Genom att inte definiera vilken 

ordningsstörning som avses, eller ens kräva att någon sådan föreligger, kan 

förbudet ges en mer flexibel tillämpning och anpassas till olika situationer. 

Att bestämma avståndet med straffanvändningens utgångspunkt i 

definitionen av det materiella resultatet blir i den bemärkelsen svårt.  

 

Jareborg talar istället om en kränkning av skyddsintresset utan att det 

materiella resultatet behöver definieras närmare. En gradering av gärningen 

till någon av de nivåer för kränkning, eller risk för kränkning, av 

skyddsintresset som Jareborg uppställer ger en indikation om gärningens 

straffvärde. Maskering får anses vara en gärning som befinner sig på ett 

förstadium till det som ytterst önskas förhindras och bör klassas som ett 

självständigt förfältsdelikt. Det finns därför ett naturligt längre avstånd 

vilket får stöd av regeringen som understryker att maskering i sig inte 

orsakar skada utan att kriminalisering är önskvärt för att möjliggöra 

ingripande innan en ordningsstörning uppstår. Det kan sägas tillhöra någon 

av Jareborgs två lägsta nivåer då det får anses innefatta en risk för, eller 

under vissa omständigheter kunna bidra till, en kränkning av 

skyddsintresset. Kriminalisering på dessa nivåer bör röra de viktigaste 

skyddsintressena samtidigt som kriminaliseringen måste förväntas bli 

påtagligt effektiv.  
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Regeringen bedömer att de som utsätter människor och egendom för fara 

kan antas begå såda handlingar i högre grad om de kan agera anonymt. 

Något stöd för ett sådant samband presenteras inte närmare.  

Utan sådant underlag kan det svårligen bestämmas vilken kränkningsrisk 

maskering innebär. Förutan ett krav på stöd verkar det tillräckligt att 

uppskatta en sådan risk vilket enligt min mening gör det möjligt att 

argumentera för att det mesta innefattar en risk i någon mening. En sådan 

utgångspunkt ger företräde åt antaganden och argumentation framför 

verkliga orsakssamband. Det riskerar att leda till kriminalisering av fler 

gärningar än enbart de mest förkastliga. För att motarbeta tendenser till 

överkriminalisering vore en tänkbar åtgärd att kräva någon form av 

empiriskt stöd för att en gärning ökar risken för det oönskade beteendet i 

likhet med Husaks resonemang.  

 

Den psykologiska forskningen kan utgöra ett verktyg för att avgöra vilket 

samband som finns mellan maskering och det beteende som ytterst önskas 

förhindrat. Som visat finns visst stöd för att maskering skapar ett tillstånd 

som åtminstone möjliggör för individer att tillåta sig att gå utanför de 

normativa ramarna. Av till exempel Silkes studier av upploppen på 

Nordirland och Watsons studie av soldater i strid kan konstateras att 

deindividualisering med hjälp av maskering kan främja ordningsstörande 

och våldsamt beteende. Det finns därför i viss mån en vetenskaplig koppling 

mellan det materiella beteendet som maskering vid idrottsarrangemang 

utgör och de ordningsstörningar som önskas förhindras vilket talar för en 

viss närhet till skyddsintresset.   

 

Samtidigt finns stöd för att deindividuation kan uppstå utan maskering i 

folksamlingar som vid idrottsarrangemang. Det kan därför åtminstone 

hävdas att maskering som sådan inte utgör det ensamt bärande skälet till att 

ordningsstörningar uppstår. Det skulle således kunna argumenteras för att 

organiserandet av människor i grupp, till exempel i form av en 

supporterklack, är lika motiverat att kriminalisera ur preventiv synvinkel. 

Möjligtvis skulle faktorer som intag av droger och alkohol, som Zimbardo 
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menar gör individer mer sårbara för deindividuation, förbjudas på 

idrottsanläggningar av samma skäl. Den sociala identitetsteorin erbjuder en 

förklaring till ordningsstörande beteende som gruppfenomen och menar att 

det rör sig om sociala identiteter som adopteras i gruppkontext. När en 

individ befinner sig i till exempel en supporterklack nedtonas den personliga 

identiteten vilket ger utrymme åt den sociala identiteten supporter som 

inkluderar ett antal normer som får effekt på individens beteende. Ett 

beteende som utifrån uppfattas som normbrytande kan inom gruppen 

snarare upplevas som normbundet givet att det är förenligt med den sociala 

normen. Kriminalisering av maskering skulle med det synsättet inte träffa 

den viktigaste faktorn eller det beteende som ligger närmast en kränkning av 

skyddsintresset. 

 

8.3 Finns det något tillräckligt värdefullt 
motstående intresse?  

I Straffanvändningsutredningen poängteras att kriminalisering bara får 

genomföras om det inte finns något tillräckligt värdefullt motstående 

intresse. Vad avser maskeringsförbud vid idrottsarrangemang ligger närmast 

till hands att diskutera risken för intrång i vissa opinionsfriheter i 2 kap. 1§ 

RF vilka också kommer till uttryck i EKMR. Utan att närmare utreda frågan 

bör nämnas att ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang riskerar att 

inskränka religionsfriheten och yttrandefriheten då det kan innebära en 

begränsning i rätten att genom klädsel utöva sin religion eller ge uttryck för 

tankar och åsikter.  Av 2 kap. 23 § RF framgår att yttrandefriheten är 

inskränkbar bland annat med hänsyn till ordning och säkerhet samt 

förebyggande av brott varför maskeringsförbudets eventuella begräsning av 

yttrandefriheten kan vara befogad. Religionsfriheten är dock absolut och får 

inte inskränkas varför maskering av religiösa skäl är undantagen från lagens 

tillämpningsområde. Det bör dock understrykas religionsfrihetens gränser 

och huruvida ett förbud skulle innebära en inskränkning inte diskuteras i 

förslaget.  
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Undantaget för maskering av religiösa skäl är vidare inte oproblematiskt ur 

tillämpningssynpunkt. Situationer riskerar att uppstå då en polis inte har 

möjlighet att avgöra om maskering har religiös grund. Om ett ingripande 

sker, och den maskerade hävdar att denne omfattas av ett sådant undantag, 

blir det i det närmaste omöjligt för polisen att bevisa att så inte är fallet.  

 

8.4 Orsakar maskering skada?  

 

Skadebegreppet är centralt när principer för kriminaliseringar diskuterats. 

Ett skadekrav är i viss mån problematiskt då det inte finns en helt enhetlig 

uppfattning om vad skada innebär i straffrättslig bemärkelse och för att det 

enligt till exempel Jareborg kan finnas skäl att göra undantag från ett sådant 

krav. Då maskeringsförbudet utgör ett självständigt förfältsdelikt finns en 

naturlig avsaknad av skada. Även om en ökad risk för skada är tillräckligt 

för att skadekravet ska anses uppfyllt kvarstår problematiken med vad skada 

egentligen innebär men också när en risk ska anses föreligga. Önskas något 

att kriminaliseras är det rimligtvis inte särskilt svårt att argumentera för att 

åtminstone en risk för skada i någon mening föreligger.  

 

Straffanvändningsutredningen definierar skada som en negativ påverkan 

som drabbar annan individ, allmänheten eller staten. Jareborg ringar in 

begreppet genom att utesluta beteenden som till exempel bara innebär ett 

upplevt obehag eller rena etikettsbrott. I lagförslaget till maskeringsförbud 

förs ingen djupare argumentation kring hur maskering förhåller sig till skada 

mer än att det kan antas att det är mer tilltalande att begå ordningsstörningar 

under skydd av anonymitet. Den kritiska frågan är om enbart ett sådant 

påstående är tillräckligt för att anse att en skaderisk föreligger vilket ytterst 

är en fråga om hur konkret riskökningen behöver vara. Det knyter givetvis 

an till argumentationen kring avstånd till skyddsintresset som förts ovan och 

leder tillbaka till var skyddsintresset befinner sig hierarkiskt. Ett krav på 
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empiriskt stöd skulle kunna motverka spekulationer av det slag som 

regeringen ägnar sig åt i förevarande fall. Utan ett sådant krav kan rena 

påståenden vara tillräckliga för att anse att en risk för skada föreligger vilket 

i grunden urvattnar funktionen av ett skadekrav.  

 

Ordningsstörningar kan innebära en negativ påverkan som i vart fall drabbar 

allmänheten då det påverkar allmänhetens möjligheter att besöka 

idrottsarrangemang. Kan det uteslutas att maskering inte enbart 

kriminaliseras av etikett- eller moralskäl eller att kriminalisering bara är 

önskvärt för att andra upplever beteendet obehagligt kan skadekravet också 

vara uppfyllt utifrån Jareborgs definition. Ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang kan anses drabba en allmän verksamhet vars bedrivande 

har ett grupp- eller allmänintresse. Möjligtvis kan det även anses drabba 

individer i ordningsstörningens direkta närhet särskilt om 

ordningsstörningen tar sig uttryck på våldsamma sätt.   

 

Jareborg menar att det finns skäl att göra undantag från kravet på skada till 

exempel om ett beteende som innefattar obehag för andra kan riskera att bli 

mycket vanligt förekommande förutan kriminalisering. Som vissa 

remissinstanser lyft kan maskering innefatta obehag för andra men att 

beteendet skulle bli mer vanligt förekommande förutan ett förbud känns 

mindre troligt. De som maskerar sig idag verkar snarare opåverkade av de 

åtgärder som vidtagits, till exempel maskeringsförbudet i fotbollsförbundets 

interna tävlingsregler, vilket knappast talar för att beteendet kan anses vara 

mer förekommande utan ett straffsanktionerat förbud. Visserligen menar att 

Jareborg att ett mycket vanligt beteende som orsakar obehag kan betraktas 

som en skada på ordning och säkerhet. Huruvida maskering kan anses så 

pass utbrett och orsaka obehag i sådan beaktansvärd omfattning finns inget 

belägg för och av Jareborgs uttalande får det antas handla om mer specifika 

undantagssituationer.  

 

Enligt tidigare resonemang kan inte maskering i sig anses utgöra det enskilt 

viktigaste fenomenet i fråga om risk för skada på ordning och säkerhet eller 
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liv och hälsa. Ett maskeringsförbud kan möjligen betraktas som ett försök 

att göra enskilda individer mindre sårbara för att ikläda sig den sociala 

identiteter och adoptera destruktiva sociala normer. Det är tydligt hur långt i 

förväg en sådan kriminalisering inträder. Ashworth menar att för att 

kriminalisering av förfältsgärningar inte ska gå för långt behöver hänsyn tas 

till hur stor risken är att skada inträffar och den potentiella skadans 

omfattning. Som nämnts skulle ett krav på empiriskt stöd kunna underlätta 

en sådan argumentation. Det bör dock enligt min mening stödja att 

riskökningen innefattar de flesta, om inte alla, som riskerar straffsanktion 

för att ligga till grund för kriminalisering. En parallell kan göras med 

rattfylleri som också utgör en gärning på förfältsnivå. Det kan på 

vetenskaplig grund hävdas att de flesta, om inte alla, som kan drabbas av 

straffsanktion genom kriminaliseringen också löper ökad risk att orsaka 

skada vid bilkörning efter intag av alkohol. 

 

Vad avser maskering anser jag att det är tveksamt om det finns tillräckliga 

stöd för att det specifika beteendet maskering ökar sannolikheten för de 

flesta att bete sig ordningsstörande. Dels på grund av att forskning gett 

generella svar och omfattat inte bara det specifika beteendet som avses 

kriminaliseras, dels på grund av att studierna inte är helt entydiga i fråga om 

maskeringens påverkan. Vad avser skadans omfattning, bortsett från hur stor 

risken är för en sådan, kan en sådan ändå sägas bli betydande på grund av att 

idrottsarrangemang innefattar att många människor rör sig på samma plats 

vilket kan leda till konsekvenser för människors liv och hälsa. Samtidigt vill 

inte regeringen specificera vilka beteenden som avses utan vill att 

kriminaliseringen ska mota ordningsstörningar generellt varför det är 

omöjligt att uppskatta en skadas storlek.  

 

Ett krav på empiriskt stöd är inte oproblematiskt. Det ger inget svar på om 

beteendet behöver vara den viktigaste riskfaktorn vilket maskering inte 

tycks vara då sociala faktorer verkar spela en större roll. Ett krav på 

empiriskt stöd lämnar också öppet vilken grad av riskökning som bör 

föreligga. Varje beteende som ökar risken för skada bör rimligtvis inte vara 
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relevant för straffrättslig reglering. I enlighet med Asp anser jag att frågan 

om när en riskökning ska anses beaktansvärd i straffrättsliga sammanhang 

kan lösas med ett i lagen uppställt farerekvisit. Det skulle också begränsa 

det straffbara området på ett lämpligt sätt vilket kommer att utvecklas 

senare.  

 

Lernestedt menar att den straffrättsligt relevanta skadan drabbar samhället 

och sker bara då samhällets normer överträds. Jag förstår Lernestedts 

resonemang som att då ett straffbud överträds så skadas också den 

okränkbarhet som normordningen måste ha i ett samhälle för att respekteras 

av medborgarna och därmed få sådan allmänpreventiv verkan som åsyftas. 

Om kriminaliseringar görs på ett sådant sätt att överträdelser kan ske utan att 

det är sannolikt att de går att upptäcka och lagföra riskerar straffbudet att bli 

tandlöst. Om en överträdelse inte får sådana konsekvenser kan inte 

normordningen längre betraktas som okränkbar vilket i förlängningen 

skadar dess funktion. Är normordningens okränkbarhet central bör ett 

straffbud bara införas om det är sannolikt att överträdelser kan upptäckas 

och lagföras vilket anknyter till i vilken mån maskeringsförbudet kan 

förväntas vara effektivt. Maskeringsförbudet ur ett sådant perspektiv på 

skada kommer därför behandlas i det följande. 

 

8.5 Kan ett maskeringsförbud förväntas vara 
effektivt?  

 

Den traditionella tolkningen av begreppet effektivitet handlar om huruvida 

straffbudet kan förväntas fullgöra sina skyldigheter genom att den som utför 

gärningen i högre grad upptäcks och döms samt att beteendet i och med 

kriminaliseringen blir mindre vanligt förekommande. Enligt Jareborg måste 

kriminaliseringen förväntas vara påtagligt effektivt då gärningen har ett 

längre avstånd till skyddsintresset som i förevarande fall.  
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 Ett förbud förväntas få sådan effekt att de som maskerar sig kommer att 

göra det under en begränsad tid för att undvika ingripande. Däremellan 

väntas de vara omaskerade och kan då, med hjälp av kameraövervakning, 

identifieras. Det uttrycks att de som utsätter personer och egendom för fara 

förväntas göra det i högre grad i skydd av anonymitet vilket tyder på att det 

är en begränsad grupp som maskerar sig i dagsläget och som kan förväntas 

göra det i framtiden. Idag finns redan ett förbud mot maskering i idrottens 

interna regelverk och också ett straffsanktionerat krav på tillstånd för 

användning av otillåten pyroteknik. Reglerna som införts verkar inte 

respekteras i någon högre grad av denna grupp. Avsaknaden av sådan 

respekt talar för att det är tveksamt om ett straffsanktionerat 

maskeringsförbud får önskad effekt. 

 

Bestämmelsen ska inte omfatta ringa fall av maskering varför någon som 

uppfyller samtliga rekvisit för förbudets tillämplighet ändå inte ska kunna 

dömas till straffrättsligt ansvar om denne inte anses betett sig så klandervärt 

att straffsanktion är motiverat. Undantaget är relativt vagt formulerat och 

ger utrymme för argumentation om att varje fall som inte innefattat ett mer 

klandervärt beteende bör undantas från bestämmelsen vilket enligt min 

mening kan betraktas som ett indirekt krav på någon form av 

ordningsstörning. Det är sannolikt att ett ingripande inte sker om en 

maskerad individ inte också agerar ordningsstörande då en polis i de fallen 

kan misstänka att maskeringen kan komma att bedömas som ringa. Det 

skulle i så fall ge samma praktiska konsekvenser som om förslaget 

utformats i enlighet med promemorians förlag varför nuvarande förslag inte 

kan förväntas bli mer effektivt i den bemärkelsen som önskas. Det bör också 

återknytas till de behovs- och proportionalitetsprinciper som polisen måste 

iaktta vid varje ingripande och som förväntas hindra den konfrontationsrisk 

som kan uppstå mellan poliser och maskerade. Jag anser att det inte är 

otänkbart att en sådan avvägning kan leda till att polisen avstår från 

ingripanden i de fall då en person, trots att denne täcker ansiktet på ett sätt 

som försvårar identifikation, inte visar några tecken på att störa ordningen. 

Även det talar för att ett generellt förbud inte får sådan kraft som avsetts. 
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Sammantaget kan det inte anses att ett maskeringsförbud vid 

idrottsarrangemang blir påtagligt effektivt. Enligt Lernestedts argumentation 

riskerar kriminaliseringen i sin nuvarande utformning att drabba samhället 

genom att skada respekten för normordningen då överträdelser inte kan 

förväntas upptäckas och lagföras i den utsträckning som görs gällande. Det 

verkar snarare som att förbudet utgör en markör från lagstiftarens sida som 

ger uttryck för ett missnöje över den supporterkultur som råder och de 

ordningsstörningar som det medför. Debatten om supportervåld och de 

åtgärder som önskas vidtas har fått stor publicitet i media vilket 

sammantaget innebär att förslaget får anses ha en sådan berättande eller 

moralisk effektivitet som Lernestedt menar blivit vanligare från 

lagstiftarhåll. En sådan tolkning av effektivitetsbegreppet får dock anses 

vara olämplig för att upprätthålla straffsystemets auktoritet med tanke på 

rådande trend av överkriminalisering.  

 

 

8.6 Finns andra tillräckligt effektiva medel?  

 

Kriminalisering bör bara vidtas när andra metoder inte är tillräckligt 

effektiva. Straffanvändningsutredningen menar att det behöver beaktas om 

det redan finns en tillräckligt effektiv handlingsdirigerande regel och om 

det, i avsaknad av sådan, är möjligt att uppnå önskat resultat genom regel 

som inte är repressiv. Sådana metoder kan till och med förväntas vara mer 

effektiva. Det åtgärder som vidtagits mot ordningsstörningar och det 

befintliga regelverket på området verkar relativt verkningslöst och tillämpas 

inte i den utsträckning som avsetts. Maskeringsförbudet tänks göra 

kameraövervakningen användbar vilket i sin tur möjliggör att till exempel 

meddela tillträdesförbud. Det skulle leda till att befintligt pyroteknikförbud 

kan efterhållas i högre utsträckning. Det framstår närmast som att förbudet 

ska göra det befintliga regelverket tillämpbart. Att låta straffbud fylla en 
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sådan funktion kan inte anses vara förenligt med tanken på att tillämpa 

straffrättslig reglering i så begränsad utsträckning som möjligt.  

 

Det framstår istället som mer rimligt att se över de existerande reglerna och 

undersöka om mindre ingripande åtgärder kan vidtas för att till exempel 

idrottsklubbarna ska kunna utnyttja rätten att stänga av personer som stör 

ordningen eller inte respekterar det interna maskeringsförbud som gäller 

idag. Det är rimligt att söka lösa problemen genom att se över varför 

befintligt regelverk inte utnyttjas och se till om mindre ingripande åtgärder 

kan vidtas istället. Pyroteknikförbudet skulle till exempel kunna efterhållas 

genom bättre säkerhetskontroller vid inpassering till arenan. Någon närmare 

utredning om varför regelverket inte fungerar som avsett tycks inte skett. 

Finns rimliga skäl till varför de vidtagna åtgärderna inte gett resultat, och 

varför en civilrättslig sanktionsregel inte bör tillämpas, skulle det istället 

kunna utgöra skäl för kriminalisering. Några sådana skäl, utöver enbart 

påståendet att en civilrättslig regel inte vore tillräcklig, har inte presenterats. 

Möjligtvis kan argumenteras för att en icke-repressiv regel inte skulle vara 

effektiv då befintliga regler, som är icke-repressiva till sin utformning, inte 

fått önskad effekt vilket skulle tala för att repressiva inslag är nödvändigt. 

Samtidigt anser jag att en sådan argumentation kan föras först när det är 

utrett varför befintliga regler inte gett effekt och varför de verktyg som idag 

finns att tillgå inte tillämpas.  

 

Vid val av medel för social kontroll bör hänsyn tas till att 

ordningsstörningar verkar utgöra ett gruppfenomen. Förklaringen till 

problemet, och således även lösningen, bör därför sökas i gruppdynamiken 

snarare än i det specifika beteendet maskering. Eftersom sociala normer 

tycks förändras genom relationen mellan grupper behöver gruppen 

ordningsstörande ställas i relation till övriga grupper som finns 

representerade vid idrottsarrangemang. De ordningsstörande verkar utgöra 

en avgränsad grupp vilket talar för att det rör sig om en etablerad social 

identitet med tydliga normer som behöver brytas. I ljuset av den sociala 

identitetsteorin riskerar ett maskeringsförbud att leda till att andra grupper, 



 82 

däribland polisen, behandlar och tolkar uttryck från den relevanta gruppen 

på ett sådant sätt att ordningsstörningar förstärks snarare än motverkas. Det 

vore med en sådan utgångspunkt lämpligare ur effektivitetssynpunkt att 

förändra den sociala normen inifrån genom en starkare samverkan för en 

bättre supporterkultur snarare än utifrån genom straffhot. Det finns 

rimligtvis en närmare anknytning och en större respekt mellan sociala 

identiteter inom en idrottsrörelse vilket talar för färre fördomar och bättre 

förutsättningar att tolka intentioner på rätt sätt. Att ge bättre möjligheter för 

idrottsklubbarna själva att uppställa och framförallt upprätthålla 

ordningsregler kan därför antas utgöra ett effektivare styrmedel.  

 

 

8.7 Vem träffas av förbudet?   

Då det framgår att kriminaliseringen riskerar att få en stor räckvidd behöver 

problematiken det medför att behandlas särskilt. Det straffbara området 

begränsas inte av att den som maskerar sig också måste agera 

ordningsstörande vilket är ett krav enligt maskeringsförbudslagen och även 

en förutsättning för ingripande enligt PL. Det bör ifrågasättas om maskering 

i sig kan anses så pass klandervärt om en maskerad person inte också 

ordningsstör eller genom sitt beteende på annat sätt riskerar ordning och 

säkerhet. Avsaknad av ett krav på ordningsstörning tillsammans med att 

uppsåt bara behöver täcka de objektiva rekvisiten varför skälen till 

maskering är utan betydelse för straffansvar gör att kriminaliseringen 

riskerar att få ett alltför brett tillämpningsområde. Med förslagets 

utformning riskerar fler än de som stör ordning och säkerhet att drabbas av 

straffsanktion. Dessutom omfattas alla idrotter trots att utredningen pekat på 

att problemen bara förekommer vid fotbolls- och ishockeymatcher. 

Visserligen kan det framstå som omotiverat att låta straffrättslig lagstiftning 

omfatta enbart vissa idrotter men det faktum att övriga idrotter inte har 

problem med våld och ordningsstörningar tyder på att det bör vara möjligt 
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att stävja en sådan utveckling med andra medel än straffrättsliga. Andra 

medel kan då inriktas särskilt på de idrotter där problemen förekommer. 

 

Att det är troligt att kriminaliseringen träffar fler än nödvändigt är en 

problematik som sannolikt förekommer mer frekvent när det handlar om 

kriminalisering av gärningar på förfältsnivå. Hur människor väljer att klä 

sig, oavsett om det innebär att ansiktet mer eller mindre täcks, bör falla 

inom ramen för det som Jakobs kallar privatsfären. Eftersom 

kriminaliseringar på förfältsnivå riskerar att inkräkta i denna sfär menar han 

att någon form av extern störning bör föreligga innan straffrättsligt 

ingripande är motiverat. Ashworth kritiserar kriminalisering av 

förfältsgärningar av liknande skäl och menar att en gärning, som inte i sig är 

skadlig, inte bör kriminaliseras om det inte sker med avsikt att begå ett 

faktiskt brott. Mot bakgrund av Jakobs och Ashworths kritik skulle ett krav 

på ordningsstörning, eller fara för sådan, för maskeringsförbudets 

tillämplighet i enlighet med promemorians förlag begränsa det straffbara 

området på ett ändamålsenligt sätt. En sådan utformning skulle kräva ett 

sådant ytterligare frivilligt handlande som Ashworth menar kan legitimera 

kriminalisering. Som tidigare nämnts skulle införandet av ett sådant 

farerekvisit förkorta avståndet mellan maskering och en kränkning av 

skyddsintresset.  

 

Då det allmänna ordningsläget ska påverka bedömningen enligt nuvarande 

utformning riskerar situationen uppstå att maskering som från början varit 

befogad på grund av till exempel väderförhållanden blir obefogad genom att 

ordningssituationen förändras. Det spelar i det hänseendet inte någon roll 

om den enskilde själv agerar ordningsstörande eller är passiv. Det är 

dessutom svårt för de närvarande att veta vilka ordnings- och 

säkerhetsaspekter som är av betydelse vilket försvårar för individer att på 

förhand avgöra när maskeringen övergår från att vara befogad till att bli 

obefogad. Då poliser på plats fattar beslut utifrån en värdering av situationen 

riskerar bedömningar att se olika ut beroende på polisers olika erfarenheter. 

Säkerhetsläget kan också värderas olika beroende på huruvida det föreligger 
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en laddad matchsituation som till exempel vid storstadsderbyn.  Det 

straffbara områdets otydliga ramar går ut över lagens förutsebarhet och 

riskerar att ingripanden sker obefogat nära människors privatliv.    

 

8.8 Slutsatser av betydelse för 
kriminaliseringsöverväganden generellt 

De slutsatser som framkommit genom att analysera förslaget om 

maskeringsförbud vid idrottsarrangemang kan få en större principiell 

betydelse. Genom att anknyta kriminologiska teorier kan ytterligare 

slutsatser dras angående kriminaliseringsöverväganden på ett generellt plan. 

Enligt tidigare resonemang kan ett förbud mot maskering betraktas som ett 

försök att göra individer mindre sårbara för sociala påtryckningar. Hotet om 

straffsanktion och risken för polisiärt ingripande förväntas få en 

avskräckande verkan. Problemet verkar angripas utifrån rutinaktivitetsteorin 

då frånvaron av maskering förväntas göra den potentiella förövaren mindre 

motiverad samtidigt som hotet om straffsanktion tillsammans med 

kameraövervakning och polisiär närvaro ska fungera som en kapabel 

väktare som förhindrar brottstillfällets uppkomst.  

 

Att individen förväntas ta beslut att inte maskera sig och inte företa 

ordningsstörande handlingar stämmer också väl överens med rational 

choice-teorier. Regeringens motivering tyder på att förslaget bygger på 

tanken att ordningsstörande individer tar beslutet begå, eller inte begå, en 

ordningsstörande handling efter övervägande av för- och nackdelar. Genom 

att öka riskerna så att priset för att begå handlingen är högre än den 

eventuella vinsten blir valet att begå en ordningsstörande handling mindre 

attraktivt.  

 

En sådan argumentation är dock inte oproblematisk ur brottspreventiv 

synvinkel. Som nämnts är det inte rimligt att betrakta ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang som ett resultat av enbart maskering utan 
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gruppdynamiken tycks snarare utgöra en central faktor. Genom att ta hänsyn 

till att beteendet har sådan karaktär tydliggörs att en potentiell förövare inte 

hindras genom ett maskeringsförbud. Sociala normer där lagöverskridande 

beteenden premieras kan inte förväntas försvinna för att maskering upphör 

när gruppen i sig har sådan avidentifierande verkan som skapar utrymme för 

den sociala identiteten att ta över. Genom att ta hänsyn till att sociala normer 

uppkommer och förändras i samspelet mellan olika sociala identiteter blir 

det också tydligt att polisiär närvaro och den ingripanderisk som förbudet 

medför inte kan förväntas få avsedd preventiv verkan. Enligt tidigare 

resonemang riskerar det till och med att ordningsstörande beteenden 

förstärks.  

 

Att maskeringsförbudet skulle få individer att fatta beslut som leder till färre 

ordningsstörningar eller fatta beslut om att maskera sig i en sådan begränsad 

utsträckning att denne kan identifieras genom kameraövervakning kan också 

ifrågasättas. Det finns redan idag straffsanktionerade förbud mot otillåten 

användning av pyroteknik och andra ordningsstörningar vid 

idrottsarrangemang samt ett maskeringsförbud som riskerar att leda till 

tillträdesförbud. Individer fattar fortfarande beslutet att begå handlingar av 

sådant slag varför det tyder på att de inneboende riskerna inte väger så pass 

tungt att ett rationellt val i önskad riktning görs. Visserligen kan 

argumenteras för att ännu ett straffbud kan öka nackdelarna ytterligare men 

som tidigare nämnts finns det lite som tyder på att straffhotet som sådant 

respekteras i dessa sammanhang varför det inte verkar utgöra en tillräckligt 

kraftig motvikt. Här kan återknytas till Lernestedts resonemang om risken 

för att normsystemet skadas. Att hot om sanktioner tidigare inte lett till 

någon förändring talar snarare för att straffhotet riskerar att urvattnas i dessa 

sammanhang vilket givetvis får betydelse för huruvida det betraktas som en 

tillräckligt stor nackdel av en potentiell förövare.  

 

Det kan också ifrågasättas om lagstiftaren är kapabel att veta vad ett 

rationellt val innebär i alla fall. Precis som en individ kan tolka ett beteende 

som normkonformt utifrån gruppens sociala normer, trots att det objektivt 
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uppfattas om anti-normativt, kan det anses vara ett rationellt beslut för 

individen att begå en ordningsstörande handling. Ett sådant beslut kan 

uppfattas som rationellt på grund av att det stämmer överens med den 

sociala identitetens normer och på grund av de fördelar som det kan leda till 

inom gruppen i form av till exempel acceptans och respekt.  

 

Av detta kan dras ett antal slutledningar av betydelse för 

kriminaliseringsöverväganden generellt. Det behöver till exempel tas hänsyn 

till vad som utgör en kapabel väktare i varje enskilt fall. De bakomliggande 

krafterna bakom det oönskade beteendet behöver då beaktas trots att 

rutinaktivitetsteorin inte lägger någon större vikt vid det. Är det faktorer i 

gruppdynamiken som framdriver beteendet kan psykologisk forskning 

hjälpa till att förstå att straffhot och polisiär närvaro inte behöver utgöra en 

kapabel väktare i det fallet. Därmed inte sagt att det inte kan utgöra en 

kapabel väktare vid annan typ av brottslighet där drivkrafterna är andra. En 

kapabel väktare i detta fall skulle kunna vara bättre säkerhetskontroller vid 

inpassering till arenor. Det skulle också vara mer lämpligt och mindre 

ingripande att se över andra situationella faktorer som till exempel 

alkoholförsäljning inne och utanför arenor i anslutning till matcher. Därtill 

krävs förståelse för att lagstiftaren omöjligt kan veta vad som utgör ett 

rationellt val för varje individ. För- och nackdelar kan inte betraktas som 

något objektivt och allmängiltigt utan behöver ses i den kontext i vilken 

beslutet tas.  

 

Vid kriminaliseringsöverväganden bör lagstiftaren alltså beakta om 

straffhotet kan utgöra en kapabel väktare för det specifika beteendet eller 

om andra metoder är lämpligare för att hindra de understödjande 

drivkrafterna. Genom att använda kriminalisering slentrianmässigt som en 

allmängiltig kapabel väktare markerar också staten tydligare vad som utgör 

det samhälleliga idealet och riskerar då att skapa större distans mellan 

idealet och grupper som befinner sig utanför det. Subkulturteorier stödjer att 

det snarare stärker antinormativa grupper och lagbrytande normer inom 

dessa. Även utifrån den sociala identitetsteorin riskeras en sådan följd med 
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tanke på omgivande sociala identiteters förväntade reaktioner mot grupper 

med antinormativt beteende. Genom att väga in faktorer av nämnt slag i till 

exempel effektivitetskravet skapas ett bättre förhållningssätt till straffrätten 

som medel för social kontroll. Därmed gynnas inte heller rådande 

överkriminaliseringstrend som riskerar att urvattna hela straffsystemets 

auktoritet.  
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9 Avslutande kommentarer  

Ordningsstörningar vid idrottsarrangemang utgör ett stort problem idag och 

det är i grunden positivt att åtgärder vidtas för att motverka den destruktiva 

utvecklingen. Särskilt då det finns regelverk som av olika skäl inte kommer 

åt det avsedda beteendet. Regeringens skäl för ett maskeringsförbud bygger 

på att maskering är så tätt förknippat med ordningsstörningar generellt att 

flera oönskade beteenden hindras bara maskeringen avlägsnas. Trots att det 

kan argumenteras för att det finns visst stöd för ett sådant samband säger det 

inget om huruvida det är en riskökning av betydelse för straffrättslig 

reglering och därför motiverar kriminalisering.  

 

Utan ett farerekvisit som kopplar ett riskerande av ordning och säkerhet till 

maskering för förbudets inträde blir gärningen allt för avlägsen skada på 

avsett skyddsintresse och det straffbara området riskerar att bli för 

omfattande. Önskas maskering kriminaliseras bör det i vart fall krävas att 

ordning och säkerhet sätts i fara för att kriminaliseringen ska vara 

motiverad. Ett straffbud förutan ett sådant rekvisit kan ändå inte förväntas 

respekteras och därmed få den preventiva verkan som önskas av skäl som 

utvecklats ovan. Därtill kan förslaget i enlighet med tidigare argumentation 

också innefatta vissa tillämpningssvårigheter till exempel vad avser när 

maskering ska anses befogad och när religiösa skäl ska anses föreligga. 

Även sådana skäl talar för att det är osäkert i vilken mån syftet kan antas bli 

tillgodosett.  

 

Även med ett farerekvisit är det dock tveksamt om kriminaliseringen kan 

förväntas vara effektiv. Som nämnts kan kravet anses uppfyllt utifrån en 

tolkning av effektivitetsbegreppet som inte är begränsande utan snarare 

gynnar överkriminalisering. Med en sådan tolkning kan vad som än önskas 

kriminaliseras uppfylla kravet på effektivitet så länge det ger uttryck för ett 

klart ställningstagande och fått viss publicitet. Det ger däremot ingen 

vägledning i huruvida åtgärden kan förväntas leda till önskat resultat.  
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För att komma till rätta med ordningsstörningar vid idrottsarrangemang är 

det rimligt att ta hänsyn till det specifika beteendets karaktär och anpassa 

åtgärder därefter. Att de flesta idrotter saknar problem med 

ordningsstörningar genom till exempel otillåten användning av pyroteknik 

tyder på att problemen grundar sig i en supporterkultur inom ishockey och 

fotboll. Om åtgärder riktas mot de grupper som ensamma står för problemen 

riskerar inte oskyldiga att drabbas. Det har beskrivits varför straffrättsliga 

åtgärder snarare riskerar att få motsatt effekt i fråga om att förändra de 

normer efter vilka dessa grupper rättar sig. Istället kriminaliseras maskering 

till synes utan att ifrågasätta varför befintligt regelverk inte gett resultat. Det 

uppmärksammas därmed inte att svaren eventuellt går att söka i etablerade 

normer hos vissa grupper att inte respektera ordningshållande föreskrifter. 

Utan respekt för bakomliggande faktorer är det naivt att vänta att förbudet 

ska lösa problemen med ordningsstörningar. Någon sådan övertygelse 

verkar dock inte finnas hos regeringen heller då de uttryckt att förbudet bara 

är en del i en rad åtgärder som krävs för att komma till rätta med 

kvarstående problem. 

 

Jag anser att insikter från andra vetenskaper kan skapa större kunskap kring 

ett område när ett oönskat beteende har identifierats. Det kan ge vägledning 

i frågor om riskökning och orsakssamband som kan uppstå när 

kriminalisering övervägs som metod. Genom att ta hänsyn till beteendens 

uppkomst skapas en större förståelse för vilka åtgärder som kan förväntas få 

resultat. Jag anser att en sådan bedömning bör göras så fort kriminalisering 

övervägs som medel för social kontroll. Det bör inte bara ge svar på 

huruvida tillämpning av straffhot är motiverat utan också om det är det bästa 

alternativet i det enskilda fallet. Det kan bidra till en kultur där straffrätt inte 

tillgrips som ett förstahandsalternativ och på ett sådant avstånd från 

skyddsintresset att omfattningen blir obefogad och inkräktar på oskyldiga 

människors privatliv.   
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