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Abstract 

In april 2017 a gruesome terrorattack occured in Stockholm, a phenomenon which 

unfortunately has started to become commonplace in large western cities. The attack has 

brought the issue of international terrorism to the forefront of the Swedish political 

landscape and in times like these, it is common that politicians feel a certain pressure to 

act, which often results in various controversial legal adjustments or even the creation of 

completely new laws. A month after the attack in Stockholm the Swedish government 

assigned a Supreme Court judge to investigate the possibility of making the participation 

in and association with terrorist organizations a criminal offence. A memorandum (Ds 

2017:62) was submitted in December 2017 as a result of this investigation.  

A law that criminalize the act of participation or that of association is moving away 

from the traditional way of lawmaking where criminalization is aimed at actual deeds 

rather than more ambiguous acts. This thesis seeks to ascertain whether a law outlawing 

participation in a terrorist group could violate the Swedish freedom of association law. I 

also seek to clarify if the law will clash with the freedom of association found in the 

European Convention on Human Rights (ECHR). In order to do so I will look into the 

prepatory works of Swedish law. I will also examine relevant legal doctrine on the matter. 

In order to clarify if the law collides with the European freedom of association or not, I 

will present three cases that deal with this very issue. Furtermore I will look into 

Norwegian law for a comparative outlook. Norway has a law similar to the one introduced 

in the memorandum, which makes it suitable for a comparison, in order to get an insight 

in how the law can be applied in practice.  

The conclusion which is reached is that the law, in its current form, violates the 

Swedish freedom of association, according to valid law. However, a probition against 

specific terrorist groups would according to me be in line with the freedom of association 

law. Regarding the same freedom in the ECHR this thesis finds no substantial collision. 
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”Terrorismen kan inte lagstiftas bort. Däremot kan  

det som kallas rättsstaten mycket lätt förintas genom 

 ny lagstiftning.”1 

1   Introduktion 

1.1 Inledning 

Den långdragna konflikten i Syrien, som har pågått sedan det landsomfattande upproret 

mot Assadregimen år 2011, har delvis börjat ändra karaktär och minska i intensitet. Under 

sommaren 2014 utropade ledaren av Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL) ett 

kalifat, en islamisk stat, som täckte områden i Syrien och Irak.2 Under 2016 pressades de 

dock tillbaka och förlorade betydande delar av sin territoriella kontroll.3 Ett stort antal 

våldsbejakande islamister har under konfliktens gång rest från sina hemländer, bl.a. från 

Sverige, till konfliktzonerna i Irak och Syrien för att ansluta sig till ISIL. Många har dött 

i strid och ett flertal försöker nu återvända till Europa. Antalet resenärer har avtagit och 

ISIL uppmanar nu sina anhängare att istället för att resa till konfliktzonerna, fortsätta 

striden i sina hemländer.4 I SÄPO:s årsrapport från 2016 utnämner man dessa så kallade 

återvändare som det absolut största attentatshotet mot Sverige och hotnivån mot Sverige 

ligger på en förhöjd nivå (en trea på en femgradig skala).5 Före detta säkerhetspolischefen 

Anders Thornberg uttalade under hösten 2017 att myndigheten "är intresserade av" drygt 

2000 islamistiska extremister.6 Det är en siffra som har tiodubblats på sju år. Dessa är inte 

endast sympatisörer, som alltså befaras bestå av en väsentligt högre siffra, utan individer 

som eventuellt utgör farliga säkerhetsrisker. Alla förväntas inte ha viljan eller förmågan 

att begå terrorbrott i Sverige, men är ändock individer som myndigheten övervakar i viss 

mån.  

För att på ett effektivt sätt kunna förhindra att terrordåd likt det som inträffade på 

Drottninggatan den 7 april 2017 sker igen krävs bl.a. att lagstiftningen är effektiv och 

                                                           
1 Träskman P.O., Skräckbrottslingar och brottsskräck, s. 461.  
2 ISIL klassificeras sedan 30/5 2013 som en terroristorganisation av FN:s säkerhetsråd i och med 

resolution 11019 (2013). 
3 SÄPO:s årsbok 2016, s. 50. 
4 A.a. s. 52. 
5 Säkerhetspolisen, Terrorhotet fortfarande förhöjt, 16/1-2018. 
6 Säkerhetspolisen, Så mycket har extremistmiljöerna vuxit, 3/7-2017.  
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heltäckande. Brotten som begås av ISIL-stridande i konfliktzonerna är ofta straffbelagda 

även i Sverige och utöver det finns specifikt riktad lagstiftning mot svenska terrorister. 

Exempel på det är terrorbrottslagen samt straffbestämmelserna om rekrytering till 

terroristorganisation och genomförandet av terrorismresor.7 Likväl existerar det vissa 

luckor i lagstiftningen och bevissvårigheter som försvårar fällande domar, vilket 

resulterar i hinder för myndigheterna att nå alla potentiella hot. Detta kan illustreras av 

att hittills har endast två ISIL-krigare kunnat dömas i svensk domstol för fullbordat 

terrorbrott.8 Stora delar av ISIL:s verksamhet är i dagsläget lovlig, men det är verksamhet 

som kan antas styrka organisationen och frigöra resurser som i sin tur kan användas till 

att bedriva terrorverksamhet. Denna verksamhet kan bestå av sådan som inte är direkt 

inriktad på att begå terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, som inte utgör 

medverkan eller av andra anledningar inte är straffbar.9 

Terrorbekämpningen har växt från en nationell till en global fråga och leder ofta till 

att stater stiftar otydliga lagar som inte alltid är förenliga med rättssäkerhet och mänskliga 

rättigheter. Sveriges regering har tidigare gjort tolkningen att det av EU-rätten följer en 

princip om att straffansvar för terroristbrott ska tolkas restriktivt, en princip som tenderar 

att stå i strid med ländernas önskan om att i största möjliga mån täcka alla straffrättsliga 

luckor för brott med terrorkaraktär.10 Därutöver stadgas i FN:s säkerhetsråds resolution 

2170 (2014) att alla medlemsstater aktivt ska arbeta för att bekämpa terrorism. De 

åtgärder som vidtas i detta syfte får dock inte strida mot rättsstatens principer eller 

inskränka andra grundläggande rättigheter på ett oproportionerligt sätt. Samhällsdebatten 

visar ansatser till att alltmer gå mot att förbjuda "farliga" och oönskade organisationer, 

däribland politiska partier, kriminella grupper och terroristorganisationer. Flera länder har 

infört kriminalisering av deltagande i och/eller samröre med terroristgrupper, däribland 

Norge och samtliga EU:s medlemsstater förutom Sverige och Danmark.11 Sverige har 

tidigare avvisat sådan kriminalisering med hänsyn till att den riskerar att inskränka på 

föreningsfriheten, att straffområdet redan är tillräckligt vidsträckt samt våra långtgående 

regler om stämpling.12 Trots det fick justitierådet Stefan Johansson den 2 maj 2017, kort 

                                                           
7 Se exempelvis SFS 2003:148 samt SFS 2010:299. 
8 Se mål nr B 5306–15. 
9 Ds 2017:62 s. 11. 
10 Prop. 2002/03:38 s. 60 & s. 39 f. 
11 Ds 2017:62 s. 9. Se dock 114 e § straffeloven i Danmark. 
12 Prop. 2002/03:38 s. 47 & Corren, Regeringen studerar norsk lag, 9/4-2017.  
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efter terrordådet på Drottninggatan, i uppdrag av Justitieminister Morgan Johansson att 

överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt 

stöder en terroristorganisation och lämna de lagförslag som bedöms nödvändiga. Den 15 

december 2017 presenterades en promemoria (Ds 2017:62) som resultat av uppdraget. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen handlar om den oundvikliga konflikten mellan den alltmer utbredda 

terrorlagstiftningen och de mänskliga rättigheterna. Syftet är att reda ut om deltagande i 

och samröre med en terroristorganisation går att förbjuda och vilka rättsliga konsekvenser 

ett sådant förbud kan innebära. Som ovan nämnt följer av EU-rätten att straffansvar för 

terroristbrott ska tolkas restriktivt och att syftet inte är att sådan lagstiftning ska strida mot 

grundläggande fri- och rättigheter. Jag vill utreda om länder, bl.a. Sverige, börjar ta 

avstånd från den principen. Mer specifikt så går uppsatsen ut på att undersöka hur 

kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 inverkar på föreningsfriheten som bl.a. fastslås i 

Regeringsformen (RF) och Europakonventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsens huvudfokus ligger 

på kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 men jag kommer även blicka utåt och utreda 

förbud av s.k. farlig opinionsbildning för att få en heltäckande diskussion. 

Kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 och den pågående debatten om förbud av 

vissa grupper ger upphov till intressanta frågeställningar. Kan samhället eliminera 

oönskade grupper genom lagstiftning? Hur definieras dessa grupper? Vilka blir 

konsekvenserna? Dessa frågor har jag under skrivandets gång haft i bakhuvudet och är 

något även läsaren kan ha med sig under läsandets gång. Följande frågeställningar kan 

konkretisera syftet med uppsatsen: 

1. Hur förhåller sig en kriminalisering av deltagande i och samröre med en 

terroristorganisation med föreningsfriheten som fastslås i 2:1 st.1 p. 5 RF?  

2. Hur förhåller sig en sådan kriminalisering med föreningsfriheten i artikel 11 

EKMR?  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen tar sitt avstamp i ett klassiskt rättsdogmatiskt perspektiv där de traditionella 

rättskällorna kommer att hanteras; nationell och internationell doktrin, nationell och 
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internationell lagstiftning, förarbeten då det finns till förfogande, samt praxis från norsk 

domstol och Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen). Vid 

redogörelse av norsk praxis berör jag även underinstansernas argumentation, med 

beaktandet av att dessa fall saknar prejudikatvärde. Med hjälp av dessa rättskällor ska jag 

tolka och systematisera gällande rätt och ta reda på om det finns någon fundamental 

divergens mellan å ena sidan reglerna om och ändamålen bakom föreningsfriheten, 

nationellt och internationellt, och å andra sidan utredarnas resonemang kring 

deltagandelagstiftning. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att rekonstruera en 

rättsregel och utgår nästan alltid från en konkret problemställning. Det är viktigt att denna 

problemställning är relevant och korrekt utformad.13 Det kan te sig svårt att utforma en 

korrekt problemställning med begränsad kunskap om området, vilket oftast är fallet vid 

startskottet av ett uppsatsskrivande. Av den anledningen har jag formulerat en öppen 

problemställning där jag inte har tagit ställning till rättsläget på förhand.  

För att besvara frågeställning nummer 1 redogör jag för relevanta förarbeten, 

doktrin och begränsad praxis för att ta reda på karaktäristiska drag för begränsningar, för 

att sedan pröva dessa drag mot det aktuella lagförslaget. En kortare tillåtlighetsprövning 

kommer att genomföras. Vad gäller frågeställning nummer 2 vill jag snarare utreda om 

förfarandet utgör en tillåten begränsning och redogör därmed för relevant praxis som 

visar hur Europadomstolen resonerar vid avgörandet om huruvida en begränsning är 

tillåten. Målet med den andra frågeställningen är således att reda ut vad som utgör en 

kränkning av artikeln, snarare än en begränsning, vilket överensstämmer med vad 

Europadomstolen har fokuserat på i utvald praxis.  

En begränsad komparativ studie ska göras med Norge. Detta då Norge införde en 

kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation redan år 2013, vilket gör det 

intressant att undersöka hur deltaganderegleringen ser ut i norsk rätt. Den norska 

lagstiftningen är också något som många förespråkare har hänvisat till när de framfört 

önskemål om förändrad lagstiftning på området i Sverige.14 Den norska lagstiftningen 

utgör därmed ur många aspekter en ”storebror” för svensk lagstiftning och utfallen av 

norska rättsfall kan fungera som indikatorer på hur svenska domstolar kommer att 

bedöma frågorna, om en deltagandelagstiftning antas. Dessvärre har jag begränsad 

                                                           
13 Korling F., Zamboni M., Juridisk metodlära, s. 23. 
14 Ranstorp M., Dagens Nyheter, 9/4-2017. 



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

10 
 

juridisk kunskap om norsk rätt, vilket är nödvändigt för att utföra en gedigen komparativ 

forskning.15 Detta talar för att den komparativa jämförelsen inte ska uppfattas som 

forskning, utan snarare som utblick av intresse för frågeställningarna. I det komparativa 

avsnittet kommer jag även att beskriva vissa skillnader i den svenska och norska 

föreningsfriheten och deltagandelagstiftningen. Huvudsyftet med den komparativa delen 

är dock att få en inblick i hur en svensk deltagandebestämmelse kan komma att tillämpas 

i praktiken. 

Utöver lagtext, förarbeten och praxis, har jag till övervägande del använt mig av 

juridiskt material. Viss information har jag dock hämtat från nyhetskällor, särskilt 

information om ISIL. Detta beror på att journalister ofta är de som lättare får tillgång till 

information i krigshärjade områden. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen har en konstitutionell och folkrättslig inriktning. Straffrättsliga aspekter är 

intressanta men det är inget som jag kommer att fokusera på, då jag är specifikt intresserad 

av hur lagstiftningen förhåller sig till föreningsfriheten. Detta eftersom den typen av 

lagstiftning tydligt tangerar föreningsfriheten. I utredningen föreslås att både deltagande 

i, och samröre med, en terroristorganisation ska bli straffbart. Då deltagandet tydligare 

gränsar till föreningsfriheten är det också deltagandet som huvudfokus ligger på i denna 

uppsats. 

Lagstiftning för att förhindra och bekämpa terrorism tar många gånger sikte på 

handlande som främjar sammanslutningars förmåga att delta i en väpnad konflikt, vilket 

kan aktualisera den internationella humanitära rätten (IHL).16  Ur ett konstitutionellt 

perspektiv är det dock mer aktuellt att reda ut kriminaliseringens konsekvenser på 

föreningsfriheten och jag kommer därför endast att beröra IHL på ett ytligt plan.  

Därutöver har jag valt att begränsa mig till att komparativt utreda norsk lagstiftning. 

Norge har sedan 2013 kriminaliserat deltagande i en terroristorganisation och har likt 

Sverige haft problem med att medborgare reser till konfliktzoner för att strida med al-

Quaida-inspirerade grupper. Det norska rättsväsendet har på nationellt plan många 

olikheter med det svenska men då länderna har liknande internationella åtaganden lämpar 

                                                           
15 Ibbetson D., The challenges of comparative legal history, s. 1. 
16 Ds 2017:62 s. 95. 
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det sig för en komparativ jämförelse. Dessa åtaganden består bl.a. av EKMR, FN-

konventioner samt EU:s terrorlagstiftning, som trots det faktum att Norge inte är medlem 

i EU har varit inflytelserik i norsk lagstiftning. Detta för att underlätta för polisiärt 

samarbete.17   

Vidare använder jag mig av rättsfall från Europadomstolen för att illustrera hur 

domstolsbedömningar kring kränkningar ser ut och hur och i vilken utsträckning 

medlemsstaterna får inskränka på föreningsfriheten. För att illustrera hur norska 

domstolar hanterar eventuell avgränsningsproblematik presenterar jag två norska rättsfall. 

Ur norsk praxis har jag valt pilot-fallet för deltagandebestämmelsen som gick ända upp 

till Hoyesterett (Högsta domstolen) samt ett i norska medier uppmärksammat fall – det 

s.k. Hussain-fallet, som överklagades upp till Borgen lagmannsrett (Hovrätten).18  

Av svensk och europeisk rätt följer även en negativ föreningsfrihet, d.v.s. rätten att 

inte ingå i en sammanslutning.19 Av uppenbara skäl kommer jag i uppsatsen endast att 

utreda om kriminaliseringsförslaget strider mot den positiva föreningsfriheten. 

Utredningen av den europeiska föreningsfriheten begränsas till den som stadgas i EKMR, 

då Europarådet anses vara den ledande organisationen i Europa vad gäller de mänskliga 

rättigheterna.20  

Det är inte uteslutet att den aktuella lagstiftningen berör andra fri- och rättigheter 

än föreningsfriheten, bl.a. informationsfriheten och religionsfriheten. Dessa är intressanta 

att undersöka, men kommer inte att vara föremål för djupare utredning i denna uppsats. 

1.5 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel presenteras den svenska grundlagsfästa föreningsfriheten, 

inkluderat en historisk tillbakablick, och i tredje kapitlet presenteras den europeiska 

föreningsfriheten i EKMR. I respektive kapitel presenteras även hur dessa kan begränsas. 

Tredje kapitlet innehåller även en redogörelse för praxis från Europadomstolen på 

området föreningsfrihet, för att illustrera hur domstolen tolkar kränkningar i 

föreningsfriheten. Kapitel 4 innehåller en bakgrundsskildring där jag introducerar läsaren 

                                                           
17 T.ex. Genèvekonventionerna samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. För Norges 

förpliktelser se prop. 131 L 2012-2013 s. 18. 
18 Fallet överklagades upp till Hoyesterett vad gäller vissa punkter som är irrelevanta i förhållande till 

uppsatsens syfte. 
19 Se 2:2 RF samt mål Sigurður A. Sigurjónsson vs. Iceland s. 15 f. 
20 Council of Europe, About us (hämtat 15/3-2018). 
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i problematiken och skälen bakom den statliga promemorian samt presenterar 

utredningens och kriminaliseringsförslagets innehåll närmare. Den komparativa analysen 

i uppsatsen koncentreras i kapitel 5, där jag presenterar norsk lagstiftning och praxis. I 

kapitel 6 avgör jag, i enlighet med den bedömning jag anser ska göras, huruvida 

kriminaliseringsförslaget är i enlighet med föreningsfriheten i RF och EKMR. Slutligen 

avslutar jag uppsatsen med kapitel 7 och avlutande tankar om de lege ferenda. Analys 

finns genomgående i uppsatsen. 

2   Föreningsfriheten i RF 

2.1 Historisk bakgrund  

Tanken att människan har vissa okränkbara rättigheter är inte ny. Under lång tid rådde 

naturrättsliga tankegångar som innebar att människan till sin natur hade grundläggande 

fri- och rättigheter, oberoende av innehållet i den för tillfället styrande statsapparaten och 

rådande lagbestämmelser. Detta rättighetsskydd fanns bl.a. till för att värna om den fria 

åsiktsbildningen genom upprätthållandet av tryckfriheten, yttrandefriheten, 

föreningsfriheten och andra s.k. politiska rättigheter.21 Det svenska rättighetsskyddet för 

enskilda har tidigare grundat sig i enstaka bestämmelser. På medeltiden tog skyddet sin 

form i en bestämmelse i Magnus Erikssons konungabalk, som dock inte grundade några 

enskilda rättigheter, utan snarare reglerade kungamaktens befogenheter.22 I 1809 års RF 

fanns en målsättningsbestämmelse i 16 §, som innehöll en antydan till enskildas fri- och 

rättigheter. Där nämns bl.a. ett skydd för utövandet av religion, som kan kopplas till 

dagens religionsfrihet i 2:1 p. 6 RF. 1809 års RF var gällande fram till att 1974 års RF 

trädde i kraft, den 1 januari 1975. I perioden mellan 1809 och 1975 var det 16 § i 

konungabalken och sedvanerätt som var grunden för människors fri- och rättigheter. 

Föreningsfriheten var allmänt erkänd i Sverige, trots att den inte var reglerad i lag. Detta 

då den ansågs grundläggande för många viktiga verksamheter, däribland den politiska 

och arbetsgivar- och arbetstagarverksamheten, eftersom politiska partier och arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationer är att anse som föreningar. När en diskussion om att införa 

en rättighetskatalog uppkom ansågs det därför självklart att föreningsfriheten skulle 

                                                           
21 SOU 2008:125 s. 385. 
22 Holmbäck Å., Wessén E., Magnus Erikssons Landslag i nusvensk tolkning, s. 5 f. 
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nämnas uttryckligen i grundlagsreglerna.23 Det fanns ett misstycke från vissa håll, bl.a. 

från Socialdemokraterna, mot att införa rättighetskataloger, då det fanns en skepsis mot 

att domstolarna då skulle få större maktbefogenheter i rättighetsskyddet.24 I förarbetena 

nämns dock att ansvaret för att den offentliga makten ska hållas inom konstitutionellt 

godtagbara gränser främst ligger hos lagstiftaren, och inte hos domstolen och 

myndigheter.25  

Som nämnts har föreningsfriheten spelat en stor roll i framväxten av 

arbetarrörelsen, som är utmärkande för svensk modern historia. Arbetarrörelsen kan 

spåras ända bak till 1800-talet, då de första hjälpkassorna startades, som påminner om 

dagens a-kassa. På 1870-talet började dessa hjälpkassor likna dagens fackföreningar och 

deras ställning stärktes alltmer i samhället och blev ett sätt för arbetarna att organisera sig 

inför bl.a. strejker och förhandling av löner. År 1898 gick flera fackföreningar ihop och 

bildade Landsorganisationen (LO), som än idag är ett ledande organ för arbetarrörelsen i 

Sverige. På 1900-talet började arbetsgivarna känna ett behov av att stifta en motpart till 

fackföreningarna och bildade Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF), som 2001 övergick 

till Svenskt Näringsliv. Vissa menar att fackföreningarna bidrog till stora politiska 

förändringar, bl.a. förkortad arbetsdag och allmän rösträtt 1921.26 Rörelsen bringade dock 

inte bara goda saker. År 1908 skedde Amalthea-dådet vid Malmö hamn under den stora 

hamnarbetarstrejken. Dådet var riktat mot ett fartyg med s.k. svartfötter, d.v.s. 

strejkbrytare och dödade en person och skadade 23.27 Det kan förmodas att en debatt om 

förbud av fackföreningar väcktes till liv i och med dådet, ett förbud som ju med all 

sannolikhet hade påverkat utfallet av arbetarrörelsens framgångar.  

2.2 Föreningsfrihetens innehåll 

Ett återkommande motargument till kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 är att en sådan 

lagstiftning riskerar att inskränka den grundlagsfästa positiva föreningsfriheten i 2:1 st.1 

p. 5 RF, som även stadgas i artikel 11 i EKMR. Föreningsfriheten är en relativ 

opinionsfrihet som får begränsas genom lag enligt 2:20 RF, i den utsträckning som det 

medges i 21-24 §§. I förarbeten påpekas att föreningsfriheten inte bara innefattar 

                                                           
23 SOU 1972:15 s. 157. 
24 SOU 1972:15 s. 154. 
25 SOU 1975:75 s. 91. 
26 LO, Några årtal ur LO:s historia, 17/9-2012. 
27 Svt, Svenska terrordåd sedan 1908, 13/12-2010. 
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bildandet av sammanslutningar, utan också friheten att verka gemensamt inom ramen för 

en sammanslutning. Regeln skyddar därmed även själva verksamheten som bedrivs.28 Det 

krävs inte att sammanslutningen är en juridisk person, utan andra former av organiserade 

sammanslutningar omfattas också av grundlagsskyddet. Ett visst mått av organisation och 

beständighet är dock ett krav.29 Föreningsfriheten har en stark ställning i svensk historia 

och är en pelare i en parlamentarisk demokrati då den innefattar skyddet av att bilda och 

verka i politiska partier.30 Det är av stor betydelse för ett demokratiskt och fritt samhälle 

att politiska partier får verka fritt i samhället utan att lagstiftaren och myndigheter kan 

ingripa och begränsa partiernas arbete.  

Av förarbetena till RF framgår att syftet med föreningsfriheten inte är att tillåta ett 

handlande som är kriminaliserat när det begås av en enskild, endast för att det sker inom 

ramen av en sammanslutning. Föreningsfriheten medför snarare ett förbud mot att ställa 

upp hinder för att en i sig lovlig verksamhet bedrivs genom en sammanslutning.31 Detta 

blir intressant i förhållande till lagförslaget i Ds 2017:62 som jag kommer att presentera 

i kapitel 4. 

Enligt bestämmelsens ordalydelse skyddas möjligheterna att sammansluta sig med 

andra för allmänna eller enskilda syften. Lagstiftaren har inte angett några riktlinjer för 

vilka syften och ändamål som skyddas och skälen till det har varit svårigheter att 

överblicka vilka ändamål som kan ha betydelse för den fria åsiktsbildningen i samhället.32 

Det kan antas att lagstiftarna har ansett att den bedömningen är upp till framtida lagstiftare 

och domstolar att göra i det enskilda fallet. Det uttalade syftet i motiven är att ge 

medborgarna vidsträckta möjligheter att sluta sig samman för att gemensamt verka i olika 

syften och sammanfaller därmed till stor del med regelns ordalydelse.33 

2.3 Begränsningar av föreningsfriheten 

2.3.1 Enligt grundlagsmotiven från 70-talet  

I 2:21 RF stadgas att begränsningar av fri- och rättigheterna som räknas upp i 2:1 

RF endast får göras för att tillgodose vissa kvalificerade ändamål som är godtagbara i ett 

                                                           
28 Prop. 1975/76:209 s. 144. 
29 SOU 1975:75 s. 316. 
30 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 66 f. 
31 Prop. 1975/76:209 s. 113. 
32 A.prop. s. 112. 
33 A.prop. s. 112. 
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demokratiskt samhälle och i överenstämmelse med proportionalitetsprincipen. 

Begränsningarna får enligt 2:21 RF inte sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den 

fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar och de får inte heller ha en 

diskriminerande grund. I 21 § formuleras därmed fyra krav på begränsningarna: legitimt 

ändamål, proportionerligt med hänsyn till ändamålet, att begränsningen inte får innebära 

ett hot mot den fria åsiktsbildningen och till sist att en begränsning inte får göras enbart 

p.g.a. vissa uppräknade diskriminerande grunder. Proportionaliteten kan avgöras genom 

en trestegs-bedömning: 1) kan åtgärden leda till det önskade resultatet, 2) finns mindre 

ingripande alternativ, 3) en allmän bedömning av huruvida vinsterna med åtgärden 

överväger det intrång som detta innebär.34 Dessa fyra krav anses ställa upp ett femte krav 

som förutsätter att lagstiftaren tydligt redovisar sina skäl för en begränsning.35  

Föreningsfriheten har därutöver en särskild paragraf med en lista på vilka ändamål 

friheten får begränsas för, 2:24 RF. Enligt 24 § får föreningsfriheten endast begränsas när 

det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller 

innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. De uppräknade skälen är uttömmande och relativt snävt utformade, 

något som gör att föreningsfriheten framstår som närmare absolut. Möjligheterna att 

begränsa föreningsfriheten är därmed betydligt mindre än vad gäller de övriga positiva 

opinionsfriheterna, med undantag för religionsfriheten som är absolut och inte kan 

begränsas genom vanlig lag.36 Detta måste tolkas som att lagstiftaren har velat markera 

föreningsfrihetens viktiga ställning i Sverige. De formkrav för föreningar som finns i lag 

är inte att anse som begränsningar i lagens mening, då deras roll är att ange rättsliga ramar 

för särskilda juridiska konstruktioner.37 

Reglerna i RF:s andra kapitel stadgar skydd för enskilda mot det allmänna, vilket 

innebär stat och kommun. Enligt förarbetena krävs offentligrättsliga föreskrifter eller 

handlingar för att en begränsning ska vara för handen. När det allmänna beslutar om 

civilrättsliga normer utgör det inte en begränsning. Att neka en person med extrema 

åsikter en statlig tjänst utgör alltså ingen en begränsning.38  Man kan därmed säga att det 

                                                           
34 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 93. 
35 A.a. s. 94. 
36 Se 2:20 RF e contrario.  
37 SOU 1972:15 s. 157. 
38 Se prop. 1975/76:209, SOU 1975:75 s. 104. 
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krävs en sanktion, fysiskt tvång eller kriminalisering av vissa handlingar, för att 

förfarandet ska klassas som en begränsning i lagens mening.39  

I grundlagsmotiven markeras att när en lag om begränsning av fri- och rättigheter 

stiftas, ska inskränkningens syfte noggrant redovisas.40 Där framgår även att 

grundlagsskyddet för en viss rättighet inte ska sträcka sig längre än vad som följer av det 

syfte som ur demokratisk synpunkt bär upp rättigheten i fråga. Vissa föreskrifter utgör av 

den anledningen inte begränsningar av rättigheten till att börja med – en föreskrift som 

överhuvudtaget inte avser det område som skyddas av grundlagsregeln ska inte ses som 

en begränsning.41 Föreningsfrihetens skyddsområde kan uttryckas som upprättandet av 

den fria åsiktsbildningen som är av grundläggande betydelse för ett demokratiskt 

samhälle.42 Skyddsområdet bör även speglas av bestämmelsens syften, vilka är att ge 

medborgarna vidsträckta möjligheter att gemensamt verka för olika syften.43  

Vad som utgör rättigheters skyddsområde har behandlats i praxis, om än i begränsad 

mån.44 I RÅ 1986 ref 108 lyftes frågan om huruvida ett beslut med grund i en regel i 

hälsoskyddslagen, som bl.a. förbjöd gatumusik med fler än två gatumusikanter, stred mot 

den grundlagsfästa mötesfriheten. Regeringsrätten fastslog, med stöd av 

motivuttalandena om rättighetens skyddsområde, att regleringen inte utgjorde en 

rättighetsbegränsning, trots att beslutet påverkade utövandet av mötes- och 

demonstrationsfriheten. Detta för att beslutet grundades i hälsoskyddslagens regleringar 

om sanitär olägenhet och beslutet avsåg därmed inte det område som skyddas av 

regeringsformens reglering av mötesfriheten.45 Domstolens bedömning ligger därmed i 

beslutets syfte och vad liknande regleringar typiskt sett avser, snarare än vad som är 

rättighetens syfte. Resonemanget bör ställas bredvid motivuttalandet som redogjorts för 

ovan: ”… en föreskrift som över huvud taget inte avser det område som skyddas av 

regeringsformens rättighetsreglering aldrig kan anses som en rättighetsbegränsning…”. 

Även i motiven verkar bedömningen ske med bakgrund i huruvida den påstådda 

begränsade regleringen avser rättighetens skyddsområde. Ett sådant synsätt kan anses 

                                                           
39 SOU 1975:75 s. 104. 
40 Prop. 1975/76:209 s. 153 f. 
41 Prop. 1975/76:209 s. 139, 153. 
42 Ds 2017:62 s. 100. 
43 Prop. 1975/76:209 s. 112. 
44 I doktrin har begreppen tillämpningsområde och skyddsområde i stort sett använts såsom synonymer, 

med undantag för Derlén m.fl. resonemang som presenteras nedan.  
45 RÅ 1986 ref 108. 
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problematiskt då det i praktiken naturligtvis kan uppstå situationer där personer 

förhindras från att utöva sina fri- och rättigheter till följd av föreskriften, trots att 

föreskriftens huvudsakliga angreppsområde inte är den aktuella fri- eller rättigheten. En 

mer korrekt bedömning hade enligt mig varit att utgå ifrån fri- eller rättighetens 

skyddsområde och syfte. Detta för att avgöra om den aktuella situationen bör rymmas i 

friheten, och därmed om föreskriften kan utgöra en begränsning av den.  

Det påpekas i motiven att varje föreskrift som rent faktiskt inskränker en persons 

möjligheter att utöva sina fri- och rättigheter inte alltid innebär en begränsning. För att en 

rättighetsbegränsning ska vara för handen ska det uttryckligen eller underförstått framgå 

att en rättighetsbegränsning är åsyftad eller att en begränsning utgör ett naturligt led i 

straffregleringen.46 Syftet med föreskriften ska alltså antingen uttryckligen eller 

underförstått vara att begränsa en rättighet – ett brott som har våld som rekvisit har 

sannolikt syftet att förebygga våldet och inte att begränsa en rättighet. Vad som utgör ett 

naturligt led i straffregleringen förklaras inte på ett tillfredsställande sätt, varken i motiven 

eller efterföljande doktrin, men det kan antas att tanken är att endast direkta och naturliga 

effekter ska utgöra rättighetsinskränkningar. Det kan formuleras som att ett förbud som 

typiskt sett leder till att utövandet av en fri- eller rättighet påverkas är en begränsning. 

Thomas Bull beskriver att en rättighetsbegränsning som är medvetet godtagen som ett led 

i regleringen utgör ett naturligt led i straffregleringen.47 Med andra ord – avsedda och 

förutsedda effekter omfattas och oväntade eller oönskade effekter faller därmed utanför 

rättighetsskyddet. Bedömningen om en begränsning är för handen enligt 

grundlagsmotiven sker då enligt följande: 1) finns fysiskt tvång eller kriminalisering? 2) 

avser föreskriften det område/syfte som skyddas av regeln? 3) är en rättighetsbegränsning 

åsyftad alternativt utgör en begränsning ett naturligt led i straffregleringen? De tre 

faktorerna är kumulativa och avgörande i bedömningen av om en föreskrift utgör en 

begränsning. Landar bedömningen i att det utgör en begränsning är nästa steg att 

undersöka om det är en tillåten begränsning genom att kontrollera att ändamålet med 

begränsningen är legitimt enligt kraven i den specifika paragrafen (2:24 RF vad gäller 

föreningsfriheten). Till sist ska föreskriften prövas mot kraven i 2:21 RF, en 

                                                           
46 Prop. 1975/76:209 s. 153. 
47 Bull T., Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 422. 
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rättfärdigandebedömning som måste göras i det enskilda fallet och som bl.a. innehåller 

en proportionalitetsbedömning.  

2.3.2 Enligt doktrin och moderna förarbeten   

Vid införandet av grundlagen rådde en relativt snäv bild av vad som utgör en begränsning, 

en bild som med tiden har vidgats en aning.48 I förarbetena till lagen om förbud mot 

maskering i vissa fall (2005:900)(maskeringsförbudet) tog man hänsyn till alla tänkbara 

effekter och kom fram till att om ett förbud innebär att personer de facto tvingas avstå 

från att utöva sina fri- och rättigheter utgör det en begränsning och bör bedömas mot 

reglerna om rättighetsbegränsningar.49 I dagsläget bör man alltså ta hänsyn till ändamålet 

med en reglering samt tänkbara faktiska effekter i bedömningen av huruvida en reglering 

utgör en inskränkning av en fri- och rättighet. Jämför detta med kravet på att 

begränsningen ska utgöra ett naturligt led i straffregleringen, såsom har fastslagits i 

förarbetena till grundlagsmotiven från 70-talet. En fråga som uppstår är då: vad är 

skillnaden mellan en begränsning som utgör ett naturligt led i straffregleringen och en 

annan tänkbar effekt? Flera bedömare har riktat kritik mot formuleringen i 

grundlagsmotiven från 70-talet, då det bl.a. anförtror lagstiftarna för mycket och förlitar 

sig på deras förmåga att förutse alla konsekvenser av förslaget.50 I ett försök att bemöta 

uttalandet om begränsningar i grundlagsmotiven från 70-talet menar Strömberg att man 

bör kunna skilja mellan självklara begränsningar som är underförstådda i själva 

rättighetsreglerna och som endast reglerar de yttre formerna för en rättighets utövning, 

och egentliga rättighetsinskränkningar som ställer upp verkliga hinder i 

rättighetsutövningen. Som exempel på det förstnämnda beskriver han hur trafikregler 

påverkar rörelsefriheten – det går inte att hävda att regler om högertrafik på allvar hotar 

rörelsefriheten och det vore orimligt att kräva att trafikföreskrifter endast skulle kunna 

beslutas av riksdagen. En trafikregel skulle däremot, om den vore ensamt avgörande, 

kunna hota utövandet av demonstrationsfriheten, i en situation där en demonstration inte 

går att genomföra p.g.a. hänsyn till trafik. Den förstnämnda situationen kan därmed 

klassificeras som en självklar begränsning som domstolarna inte behöver ägna mycket tid 

åt, och den andra situationen som en verklig begränsning där domstolar och lagrådet bör 

                                                           
48 Ds 2017:62 s. 88. 
49 Prop. 2005/06:11 s. 28 ff. 
50 Nergelius J., Svensk statsrätt, s. 167.  
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vara vaksamma. Distinktionen är dock väldigt svår att göra och man bör vara försiktig 

med att betrakta en begränsning som självklar.51 Derlén m.fl. menar att en rättighets 

materiella tillämpningsområde och skyddsområde kan skiljas ifrån varandra. 

Tillämpningsområdet är alla situationer som rättigheten omfattar (det som lagstiftaren 

och andra kallar för rättighetens skyddsområde), medan skyddsområdet är det som inte 

kan begränsas legitimt, för att det utgör våld på rättighetens kärna eller för att 

begränsningen är oproportionerlig i förhållande till syftet med begränsningen. Skillnaden 

mellan tillämpningsområdet och skyddsområdet är det man kan kalla för de offentliga 

aktörernas begränsningsutrymme.52 Uppdelningens funktion är att en generell utformning 

av rättigheter möjliggör för en anpassning av rättigheterna efter förändringar i samhället 

och teknik. När en rättighet är generellt formulerad kan tillämparna fånga upp situationer 

som man inte hade förutspått vid rättighetens tillkomst53, samt kanske även utesluta 

situationer som man inte längre anser är lika skyddsvärda. Eftersom konstitutionella 

regler ofta är svårare att ändra än andra regler finns det en poäng med att uttrycka dem 

abstrakt så att de kan överleva samhällsförändringar eller teknisk utveckling.54 Vidare 

kan man dela upp rättigheter i dess kärnområde respektive utkant, där kärnområdet utgörs 

av rättighetens grundinnehåll – det väsentliga innehållet. Skulle begränsningar som 

påverkar rättighetens kärna tillåtas så skulle rättighetsskyddet utarmas.55  

Det verkar enligt propositionen till maskeringsförbudslagen samt viss doktrin, som 

att kravet på att en begränsning ska utgöra en naturlig konsekvens inte längre kvarstår.56 

Så länge en person faktiskt, de facto, förhindras från att använda sig av sin grundlagsfästa 

rättighet så utgör föreskriften en begränsning och ska bedömas enligt reglerna om tillåtna 

begränsningar. Detta står i direkt motsättning till uttalandet i grundlagsmotiven där man 

fastslog att bara för att en person rent faktiskt hindras från att utöva sina fri- och rättigheter 

innebär det inte att en rättighetsinskränkning är för handen. Avsedda, underförstådda och 

även oväntade och oönskade effekter omfattas därmed enligt dagens rådande uppfattning. 

                                                           
51 Strömberg H., Grundlag och medborgarrätt, s. 51 f. 
52 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 260. 
53 A.a. s. 269. 
54 A.a. s. 270. 
55 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 270, som hänvisar till Stanev vs. Bulgaria p. 230.  
56 Se exempelvis Bull T., Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 425. 
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Utvecklingen är minst sagt rimlig, då det är självklart att en rättighetsbegränsning kan 

vara för handen, även om lagstiftarna inte har förutsett eller avsett den.57  

År 2004 tillsattes en grundlagsutredning, med syfte att genomföra en samlad 

översyn av bl.a. regeringsformen, med tanke på att samhället hade förändrats mycket 

sedan 1974 års RF. Utredningen ledde så småningom till Lag (2010:1408) om ändring i 

regeringsformen.58 I förarbetena betonas att enskildas rättigheter ska få fullt genomslag i 

rättstillämpningen, vilket kan ses som en förskjutning, om än diskret, efter 1974 års 

uttalande om att ansvaret främst låg hos lagstiftaren.59 Thomas Bull menar att uttalandet 

skulle kunna uppfattas som en uppmaning till domstolar och myndigheter att tillämpa 

RF:s rättighetskatalog i större utsträckning.60 Här kan lagprövningsreglerna i 11:14 och 

12:10 RF nämnas, som ger domstol och andra rättstillämpande offentliga organ 

skyldigheten att låta bli att tillämpa föreskrifter som står i strid med grundlag eller annan 

överordnad författning. Lagprövningsreglerna, som genomgick en ändring i och med den 

ovan nämnda reformen från 2010, antyder att det finns ett visst ansvar också hos 

domstolar och myndigheter, att se till att rättighetsskyddet får ett vidsträckt skydd.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den aktuella bedömningen av om en begränsning 

är för handen mynnar ut i tre steg: 1) finns fysiskt tvång eller kriminalisering? 2) avser 

föreskriften det område/syfte som skyddas av regeln? 3) är en rättighetsbegränsning 

åsyftad eller underförstådd, alternativt medför föreskriften en naturlig eller en tänkbar 

effekt som hindrar en person från att utöva sina fri- och rättigheter? Därefter ska det 

kontrolleras om ändamålet är legitimt samt om åtgärden är proportionerlig.  

2.3.3 Något om dagens begränsningsmöjligheter  

Som ovan nämnt får föreningsfriheten enligt 2:24 RF i dagsläget endast begränsas när det 

gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur, eller innebär 

förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande. Regeln har gett grund till bestämmelsen om olovlig kårverksamhet i 

Brottsbalken (BrB) 18:4. Bestämmelsen i 18:4 BrB straffbelägger att bilda eller delta i en 

sammanslutning som lätt kan utvecklas till exempelvis en militär trupp eller polisstyrka, 

                                                           
57 Nergelius J., Svensk statsrätt, s. 167.  
58 SOU 2008:125 s. 21. 
59 A.bet. s. 380. 
60 Bull T., Regeringsformens renässans, s. 77. 
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och som utan tillstånd stärker försvaret/ordningsmakten, eller, tar befattning med vapen 

eller annan dylik utrustning för en sådan sammanslutning, upplåter lokal eller mark för 

dess verksamhet alternativt understödjer den med pengar eller på annat sätt. I 

bedömningen av vilka sammanslutningar som är olovliga är det sammanslutningens 

avsikt snarare än styrka som avgör. Det räcker med att det av omständigheterna framgår 

att en sådan avsikt finns hos sammanslutningen. Vidare kan en sammanslutning som med 

hänsyn till sin beskaffenhet och ändamål kan utvecklas till ett maktmedel som är 

jämförbart med militär trupp eller polisstyrka också anses olovlig. Det subjektiva 

rekvisitet kräver uppsåt i förhållande till att sammanslutningen är av sådan karaktär att 

den omfattas av bestämmelsen, samt att bildandet/deltagandet sker för en sådan 

sammanslutning. I förarbetena framgår inte tydligt vad som avses med att delta, men i 

lagkommentaren framgår att varje deltagare i sammanslutningen är straffbar.61 Detta kan 

enligt min mening tolkas som att bestämmelsen kan tillämpas extensivt, i den mån det är 

i överenstämmelse med legalitetsprincipen. Vad gäller bestämmelsens andra stycke om 

att ta befattning med utrustning etc., kan det anses vara som en utvidgning av 

medverkansansvaret som stadgas i 23:4 BrB. Syftet bakom bestämmelsen om olovlig 

kårverksamhet är att skydda statens våldsmonopol och förbjuder alltså bildande, 

deltagande och samröre med sammanslutningar av ifrågavarande karaktär.62  

Bestämmelsen i 2:24 RF ger även utrymme för att begränsa föreningsfriheten för 

föreningar vilkas verksamhet innebär förföljelse av folkgrupper och frågan om att införa 

en sådan bestämmelse har lyfts ett flertal gånger. Detta i syfte att uppfylla våra 

internationella konventionsåtaganden, d.v.s. FN:s rasdiskrimineringsdirektiv som ställer 

krav på lagstiftning som ogiltigförklarar eller förbjuder organisationer av sådant slag. 

Justitiekanslern och flera andra instanser har dock ifrågasatt nödvändigheten av sådan 

lagstiftning. Dessa bedömare menar att våra regler om hets mot folkgrupp samt 

diskriminering uppnår samma effekt som de kraven.63 Det går också att hävda att ett 

sådant förbud riskerar att leda till att sådana organisationer går under jorden och framstår 

som mer attraktiva. Skälet bakom formuleringen i 2:24 RF är enligt motiven att undvika 

att utforma grundlagen på ett sätt som sätter hinder för ett fullständigt uppfyllande av 

                                                           
61 Berggren m.fl., Brottsbalken [21 november 2017, Zeteo], kommentaren till 18 kap. 4 §. 
62 Berggren m.fl., Brottsbalken [21 november 2017, Zeteo], kommentaren till 18 kap. 4 §. 
63 Prop. 1976/76:209 s. 114. 
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Sveriges internationella åtaganden.64 Ett införande av en bestämmelse som förbjuder 

rasistiska organisationer är därför möjligt och förenligt med både grundlagen och 

Sveriges internationella åtaganden. Det är dock oklart vad Europadomstolen skulle anse 

om ett sådant förfarande, men det kan nämnas att flera europeiska länder har förbud mot 

nazistiska organisationer, däribland Tyskland.65   

Det är värt att fråga sig om möjligheten finns för att förbjuda ISIL som en 

sammanslutning med militär eller liknande natur, eller som en grupp som bedriver 

förföljelse av folkgrupp på grund av etniskt ursprung eller andra liknande förhållanden. 

ISIL är utan tvekan en organisation som med hänsyn till beskaffenhet och ändamål lätt 

kan utvecklas till ett maktmedel som är jämförbart med militär trupp. Detta bekräftas av 

deras militära förmågor.66  Det är därmed värt att överväga om ett direkt förbud av 

organisationen går att införa i linje med RF, eller om ett deltagande i och samröre med 

ISIL i dagsläget redan går att strafföra inom ramen av olovlig kårverksamhet. Det går 

även att påstå att ISIL bedriver verksamhet som innebär religiös förföljelse av 

folkgrupper, då de systematiskt fängslar, torterar och avrättar människor som tillhör en 

annan religion än den som enligt dem anses vara den rätta.67 Formuleringen ”andra 

liknande förhållanden” i lagregeln syftar i första hand till föreställningar om ras, men 

utesluter inte att förföljelse p.g.a. religiös tillhörighet bör träffas. Det blir dock svårt att 

hävda att alla terroristorganisationer uppfyller de krav som ställs i straffbestämmelsen om 

olovlig verksamhet, och/eller bedriver förföljelse av folkgrupper.  

2.3.4 Något om grundlagstolkning 

Det kan också nämnas att det råder en relativt enig syn i doktrinen på hur grundlagens 

rättighetsskydd ska tolkas. I Petréns och Ragnemalms kommentar till grundlagarna 

förespråkas en generös tolkning av fri- och rättigheterna, till den enskildes fördel. Petrén 

och Ragnemalm menar samtidigt att tolkning av opinionsfriheterna måste ske efter de 

värderingar som rådde när reglerna antogs och inte de värderingar som råder när 

prövningen sker. Därmed förespråkar de en tillbakablickande tolkning, snarare än en 

                                                           
64 A.prop. s. 114. 
65 Se Artikel 21 i den tyska grundlagen (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland). 
66 CNN, ISIS can ”muster” between 20 000 and 31 500 fighters, CIA says, 12/9-2014.  
67 Counter extremism project, ISIS´s Persecution of Religions (Hämtat 20/2-2018), & Dabiq issue 15. 
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tolkning som följer samhälleliga förändringar.68 Detta är något som kan anses vara 

kontroversiellt och har kritiserats av bl.a. Thomas Bull, som menar att detta tankesätt 

sätter stopp för en levande konstitution, vilket kan leda till orealistiska följder. Med en 

sådan metod skulle konsekvensen bli att det som majoriteten en gång accepterat som 

rimligt skulle vara gällande så länge lagen är i kraft.69  Jag kan hålla med Bull till stor del, 

då mycket har förändrats i rättighetsområdet sedan 70-talet när grundlagsrättigheterna 

stadgades i sin nuvarande form, förändring som ur ett rättighetsperspektiv är till det bättre. 

Det ska dock invändas att det är svårt att förutse hur samhället kan förändras över tid, och 

att det kan finnas ett visst ansvar för grundlagsstiftarna att säkerhetsställa att rättigheterna 

skyddas, oavsett hur samhällsstrukturerna kan komma att utformas i framtiden. Den 

viktigaste aspekten är dock enligt min mening det faktum att EKMR är ett levande 

dokument och att RF ska tolkas i ljuset av EKMR.70 Det kan därmed bli problematiskt 

om RF ska tolkas retroaktivt medan EKMR ska följa samhällsutvecklingen. Något annat 

som talar för en levande tolkning av RF är att rättigheterna är relativt generellt utformade, 

det som Derlén m.fl. enligt ovan förklarar ger grund till de offentliga aktörernas 

begränsningsområde. Jag landar därmed i en uppfattning om att RF ska vara en levande 

konstitution, men att tillämpandet av den inte får avvika alltför mycket från de 

fundamentala värderingar som låg bakom skapandet av den. Detta talar även för att 

förarbetena till grundlagen inte ska tillses alltför tung vikt eftersom att stora samhälleliga 

förändringar har skett sedan de stiftades, bl.a. inkorporeringen av EKMR i svensk lag 

samt svenskt medlemskap i EU.  

Holmberg och Stjernquist är i sin kommentar till grundlagarna av samma mening 

vad gäller en generös tolkning av rättigheterna i RF:s 2 kap. och menar att begränsandet 

av den enskildes fri- och rättigheter därför ska ske med stor försiktighet.71 Även Rynning 

ansluter sig till detta resonemang och menar att i de fall där det råder tveksamhet om 

huruvida ett förfarande utgör en begränsning av en fri- eller rättighet ska presumtionen 

                                                           
68 Bull T., Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 421, som hänvisar till Petrén G., Ragnemalm H., 

Sveriges grundlagar, s. 49 och 59. 
69 A.a. s. 249. 
70 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 89 & Europadomstolen för mänskliga 

rättigheter, 50 frågor om domstolen, s. 3. 
71 Bull T., Mötes- och demonstrationsfriheten, s. 242, som hänvisar till Holmberg E. m.fl. Grundlagarna: 

regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, s. 20. 
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vara att det utgör en begränsning.72 Någon som vänder sig emot principen om att tolka 

rättighetsreglerna till den enskildes fördel är Michanek. Michaneks argument bör dock 

tolkas i dess kontext, då han specifikt diskuterar äganderättens inverkan på biologisk 

mångfald.73  

Utöver det anser flera bedömare att lagtext måste sättas före motiven om innehållen 

är oförenliga. Nergelius vill tona ner förarbetenas vikt vid tolkning av grundlag, och lyfter 

snarare fram grundlagsregeln ordalydelse, med den övergripande tanken att 

rättighetsreglerna ska tolkas generöst till förmån för den enskilde.74 Jag ansluter mig till 

meningen att lagtexten ska prioriteras vid en eventuell konflikt mellan lagtext och 

motivuttalanden. Detta är i enlighet med reglerna om rättskällehierarkin och är viktigt 

inte minst för att det ska vara förutsebart för den enskilde, så att denne kan utöva sina fri- 

och rättigheter i största möjliga mån. Därutöver finns vissa bedömare som anser att en 

tolkning med hjälp av förarbeten försvåras p.g.a. de frekventa ändringarna i RF, som har 

resulterat i stor mängd förarbeten, som dessutom anses knapphändiga.75 Det kan dock 

uppstå problem vid stiftandet av nya lagar som kan anses begränsande i förhållande till 

opinionsfriheterna, i synnerhet vid tolkning av generellt utformad lagtext. Vid en sådan 

situation kan hänvisningar till förarbeten vara oundvikligt.  

2.3.5 Sammanfattning av begränsningar enligt RF 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt lagstiftare och doktrin råder det i dagsläget en 

relativt extensiv syn på vad som utgör en begränsning av rättigheterna i 

rättighetskatalogen i RF. Alla åtgärder som ger en direkt eller indirekt effekt på en persons 

möjligheter att utöva sina fri- och rättigheter som stadgas i 2 kap. i RF bör anses vara 

begränsningar. För att något ska utgöra en begränsning krävs dock att föreskriften riktar 

sig mot något som inkluderas i rättigheternas skyddsområde. Vad som inkluderas i 

rättigheternas, däribland föreningsfrihetens, skyddsområde är ännu oklart, då området 

inte har definierats klart, varken i förarbeten, praxis eller doktrin. Det uttalade syftet är 

enligt bestämmelsens ordalydelse och motiv att ge medborgarna vidsträckta möjligheter 

att sammansluta sig för att gemensamt verka för olika syften. Ett oklart skyddsområde 

                                                           
72 A.a. s. 246, som hänvisar till Rynning E., Samtycke till medicinsk vård och behandling: en 

rättsvetenskaplig studie, s. 99. 
73 A.a. s. 250, som hänvisar till Michanek G., Markägare - med rätt att döda? s. 169.  
74 Nergelius J., Konstitutionellt rättighetsskydd, s.729 f. 
75 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 100.  



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

25 
 

leder till ett stort handlingsutrymme för lagstiftarna vid deras tolkning av om nya 

regleringar utgör begränsningar, samt för domstolar vid tolkningar i det enskilda fallet.  

Det är heller inte helt klart hur grundlagsrättigheterna och dess förarbeten ska 

tolkas, men många bedömare anser att fri- och rättigheter ska tolkas generöst till den 

enskildes fördel och vid tveksamhet kring om något utgör en inskränkning bör utfallet bli 

till den enskildes fördel. Det finns skilda uppfattningar kring om grundlag ska tolkas 

retroaktivt, d.v.s. i enlighet med de normer och överväganden som rådde när grundlagen 

stiftades, eller om grundlagen ska vara levande, d.v.s. följa skiftningar och förändringar i 

samhället. Jag har dock landat i att vår grundlag bör tolkas levande, så länge det inte ger 

upphov till tolkningar och resultat som är alltför avvikande från kärnan i fri- eller 

rättigheten. Viss vägledning bör hämtas ur grundlagsmotiven vid tolkning av fri- och 

rättigheters tillämpning, med beaktande av att stora förändringar och skillnader i opinion 

och attityd har skett sedan de stiftades. I kölvattnet av 2010 års ändring i grundlagen samt 

inkorporeringen av EKMR syns tendenser till vissa förändringar på området, dels att 

domstolar har mer att säga till om, men också att fri- och rättigheterna tillses större skydd. 

I dagsläget ger grundlagen utrymme för begränsning av föreningsfriheten vid 

verksamhet som är av militärliknande natur, eller innebär förföljelse av folkgrupp p.g.a. 

etniskt ursprung eller liknande. Den enda begränsade lagen vi har i Sverige vad gäller 

föreningsfrihet är den om olovlig kårverksamhet i 18:4 BrB.  

Om man kommer fram till att en begränsning föreligger, ska en 

rättfärdigandebedömning ske med bakgrund i kraven på legitimt ändamål i 2:24 RF, samt 

krav på proportionalitet och nödvändighet som stadgas i 2:21 RF. 

3   Föreningsfriheten i EKMR 

3.1 Enligt ordalydelsen 

Fri- och rättigheterna i EKMR överensstämmer till stor del med rättigheterna i RF. Den 

regel som ger störst skydd ska tillämpas och regleringarna kompletterar på så sätt 

varandra.76 Konventionen är sedan 1995 inkorporerad i svensk lag (lagen om den 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna (1994:1129)) (inkorporeringslagen). I 2:19 RF föreskrivs att lag 

                                                           
76 Prop. 1993/94:117 s. 39. 
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eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. 

EKMR har därmed ställning som vanlig lag i Sverige, men i förarbeten till 

inkorporeringslagen framgår att konventionen har en särskild karaktär som bör beaktas 

vid en eventuell konflikt med inhemska lagbestämmelser.77 Det kan uttryckas som att 

svensk lag ska tolkas i ljuset av EKMR.78 

I artikel 11 i EKMR föreskrivs i själva verket två rättigheter, rätten att delta i 

fredliga sammankomster och föreningsfriheten. Dessa rättigheter är båda besläktade med 

yttrandefriheten.79 I artikeln nämns fackföreningar som exempel men friheten täcker olika 

sorters sammanslutningar som driver politiska, ekonomiska, sociala eller andra typer av 

frågor.80 Artikelns skyddsområde motsvarar till stor del den svenska föreningsfrihetens 

skyddsområde.81 Domstolen har uttalat att det inte kan finnas någon demokrati utan 

pluralism och att opinionsfriheterna därmed inte endast är tillämpliga på information, 

idéer och sammanhang som anses som positiva, utan även på sådana som provocerar, 

upprör och förolämpar.82 

Av artikelns andra punkt framgår att friheterna får inskränkas om villkoren i 

punkten är uppfyllda, d.v.s. krav på lagstöd, samt att inskränkningarna ska vara 

nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, eller skyddandet av hälsa eller moral 

eller av annans fri- och rättigheter. Till skillnad från kravet på lagstöd som fastställs i 

regeringsformen krävs enligt EKMR inte att lagen härstammar från den högsta 

lagstiftande församlingen. Även regler med lägre s.k. status är giltiga. Europadomstolen 

har här lagt mer fokus på kvalitetsmått i lagen, d.v.s. krav på viss precision och 

förutsebarhet för att på så sätt minska myndigheternas skönsmässiga tolkningsutrymme.83  

Detta blir intressant i förhållande till den presenterade deltagandelagstiftningen och är 

något jag återkommer till i avsnitt 6.2.1. Därtill medföljer förbudet mot diskriminering i 

fråga om åtnjutandet av konventionens rättigheter, som stadgas i artikel 14 i EKMR. 

Nödvändighetskravet innebär alltså att det måste finnas ett legitimt syfte som hänförs till 

                                                           
77 Prop. 1993/94:117 s. 38. 
78 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 89. 
79 Danelius H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 438. 
80 A.a. s. 372.  
81 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 365. 
82 HADEP and Demir vs. Turkey p. 57. 
83 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 282 f. 
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ett av de uppräknade behoven och att inskränkningen ska vara proportionerlig i 

förhållande till det behovet. Enligt praxis från Europadomstolen är nödvändigheten i 

förhållande till dessa samhälleliga behov i stort sett upp till den nationella staten att 

fastställa, då det är medlemsstaterna själva som har störst kunskap i den enskilda statens 

intressen och behov. Därmed har Europadomstolen hittills varit återhållsam i sin 

bedömning kring nödvändighetskravet och vad som utgör ett s.k. pressande samhälleligt 

behov. Medlemsstaternas domstolar och myndigheter har en viss marginal, ”margin of 

appreciation”, vid denna bedömning och så länge bedömningen inte framstår som klart 

ogrundad finns det inte skäl för Europadomstolen att intervenera.84 Denna 

bedömningsmarginal finns nu fastslagen i konventionens preambel genom protokoll 15, 

men har utvecklats i Europadomstolens praxis.85 Bakgrunden till bestämmelsen är bl.a. 

subsidiaritetsprincipen, som innebär att medlemsstaterna i största möjliga mån ska få 

bestämma själva, samt att besluten ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå.86 Hur pass stor 

bedömningsmarginal som staterna tillses beror bl.a. på vilket ändamål som har motiverat 

begränsningen. Nationell säkerhet, allmän moral eller frågor som förknippas med 

staternas kulturella eller religiösa traditioner tillmäts ofta större bedömningsmarginal, 

medan en stat vars rättighetsbegränsning är mer långtgående än andra staters får en 

striktare bedömning. Samma sak gäller i de fall där begränsningen närmar sig 

rättigheternas kärnområde.87 Genom bedömningsmarginalen kan domstolen ta hänsyn till 

ändamål och situationer som är känsliga och principiellt viktiga för den aktuella 

medlemsstaten. Europadomstolens praxis har också vidhållit att föreningar ska tillåtas 

verka så länge de inte förespråkar våldsmetoder eller annan illegal verksamhet samt att 

bedömningsmarginalen till stater när det rör begränsningar av föreningsfriheten är relativt 

liten.88 Trots det går det att säga att begränsningsmöjligheterna i EKMR är mer generösa 

än i RF, enligt regleringarnas ordalydelse, då undantagen som räknas upp i artikel 11.2 i 

EKMR är fler och mer generellt utformade än de som medges i 2:24 RF. 

Som nämnt i metodavsnittet kommer jag inte att utveckla vad som utgör en 

begränsning enligt EKMR, utan snarare vad som utgör en tillåten begränsning. Det finns 

                                                           
84 Danelius H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 485. 
85 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s 290, som hänvisar till Handyside vs. United Kingdom. 
86 Europaparlamentet, faktablad om Europeiska unionen, subsidiaritetsprincipen (hämtat 02/5-2018). 
87 Danelius H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 57. 
88 A.a. s. 525 & s. 373 som hänvisar till Gorzelik and others vs. Polen. 
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begränsad vägledning kring vad som utgör en begräsning enligt EKMR. I fallet Guzzardi 

vs. Italy förklarar domstolen att för att avgöra om någon har berövats från utövandet av 

sin fri- eller rättighet, bör utgångspunkten vara individens specifika situation och hänsyn 

ska tas till en rad olika kriterier, såsom åtgärdens karaktär, varaktighet, effekt, samt 

genomförandet av åtgärden.89 En förklaring till att Europadomstolen ofta utgår från att 

den aktuella åtgärden utgör en begränsning av en fri- eller rättighet kan vara att artikel 

35.3 i EKMR fastställer att ett klagomål som uppenbart saknar grund inte kan tas upp till 

prövning. Ansökningar till Europadomstolen där den statliga åtgärden uppenbart inte 

utgör en begränsning av en fri- eller rättighet tas därmed troligtvis inte upp till prövning. 

3.2 Enligt Europadomstolens praxis 

3.2.1 German Communist party vs. Germany – utanför frihetens skyddsområde 

Eftersom EKMR anses vara en dynamisk konvention, ett ”levande instrument” som 

förändras med tiden, har även domstolens praxis förändrats med tiden. Konventionens 

innehåll och tolkning måste alltså anpassas efter förändrade samhällsförhållanden.90 Detta 

illustreras t.ex. genom fallet German Communist party vs. Germany (GCP-fallet), där 

Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna (kommissionen) bedömde att ett 

beslut om förbud och upplösande av kommunistpartiet i Tyskland var förenligt med 

EKMR, eftersom ett sådant beslut var tillåtet enligt artikel 17 i konventionen.91 Artikel 

17 stadgar att ingenting får missbruka konventionens rättigheter och ingenting i 

konventionen ska tolkas så att det medför rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva 

verksamhet eller utföra handlingar som syftar till att utplåna någon av konventionens fri- 

och rättigheter, eller införa mer långtgående begränsningar än dem som medges av 

konventionen. Vissa förfaranden kan av den anledningen falla utanför skyddsområdet i 

sin helhet.92 Artikeln ger uttryck för så kallat demokratiskt självförsvar och domstolens 

tillämpning av den har varit relativ snäv då den berörda individen vid tillämpandet av 

artikel 17 inte har någon annan fri- eller rättighet att luta sig mot och effekterna av dess 

tillämplighet blir därför väldigt långtgående.93 

                                                           
89 Guzzardi vs. Italy p. 92.  
90 Europadomstolen för mänskliga rättigheter, 50 frågor om domstolen, s. 3. 
91 Kommissionen var ett organ knutet till Europarådet med uppgiften att granska anmälningar om brott 

mot EKMR. Organet existerade mellan 1953–1999. 
92 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 269. 
93 A.a. s. 295.  
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Fallet inkom till kommissionen av det tyska kommunistpartiet som åberopade 

kränkning av artikel 9, 10 och 11 i EKMR, efter att tyska federala domstolen beslutade 

att upplösa partiet den 17 augusti år 1956. Partiet fick inte heller återskapas i andra former 

eller under andra namn. Beslutet togs med bakgrund i en reglering i tysk lag som stadgar 

att partier och organisationer som med hänsyn till deras mål och medlemmars beteende 

försöker skada eller avskaffa den grundläggande fria och demokratiska ordningen, eller 

äventyra existensen av den tyska federala staten, ska förklaras som antikonstitutionella 

och därmed förbjudas.94 Kommissionen förklarade ansökan ogiltig enligt artikel 27, då 

kommunistpartiets organisation och verksamhet ansågs utgöra ett brott mot artikel 17 och 

av den anledningen inte kunde åberopa någon reglering i konventionen, allra minst artikel 

9, 10 och 11. Bestämmelsen i artikel 17 finns bl.a. till för att förhindra att totalitära 

rörelser utnyttjar konventionens fri- och rättigheter i syfte att undertrycka mänskliga 

rättigheter.95 Till stöd för bedömningen åberopades uttalanden från kommunistpartiet, 

återgivna i den tyska domstolens beslut, som visade att partiets mål var att etablera ett 

socialistiskt system med hjälp av en revolution ledd av proletariatet och en diktatur ledd 

av proletariatet. Kommissionen menade att partiet därmed hade som målsättning att 

förstöra fri- och rättigheter som stadgas i konventionen och/eller införa mer långtgående 

inskränkningar i fri- och rättigheterna än dem som accepteras av konventionen. Även om 

det skulle styrkas att den vid tillfället aktuella aktiviteten från partiet inriktades på att 

överta makten med hjälp av lagliga medel skulle det inte göra någon skillnad eftersom att 

det stod klart att partiet vidhöll sina ursprungliga objektiv. Dessa mål, som partiet själva 

hade erkänt, innebar genomförandet av samtliga steg i den kommunistiska doktrinen, där 

ett essentiellt steg är proletariatets diktatur. Kommissionen slog fast att det var oförenligt 

med konventionen och innebar förstörandet av många av konventionens fri- och 

rättigheter. Beslutet kan uppfattas som att den aktuella situationen befinner sig utanför 

föreningsfrihetens skyddsområde. Kommissionen utredde inte närmare om partiet i 

praktiken hade uttryckt tecken på att agera på ett sätt som hotar demokratin, utan 

konstaterade att sådant hot fanns med tanke på de uttalanden som redogjorts för ovan. 

Detta tolkar jag som att medel och mål är alternativa rekvisit, snarare än kumulativa. 

                                                           
94 German Communist party vs. Germany, s. 3. 
95 German Communist party vs. Germany, s. 4. 
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Kommissionen gick inte heller in på om partiet hade stort stöd och om målet faktiskt 

skulle gå att realisera. Någon genomgående analys genomfördes alltså inte. 

Det kan antas att kommissionen i fallet ovan, utan att skriva ut det, lät det dåvarande 

samhällsklimatet påverka bedömningen kring huruvida kommunistpartiet utgjorde en 

fara för upprätthållandet av konventionens fri- och rättigheter. Fallet avgjordes kort efter 

andra världskrigets slut, McCarthy-eran rådde i USA och kalla kriget var i full gång med 

starka motsättningar mellan kommunistiska Sovjetunionen, kapitalistiska USA och deras 

respektive allierade. En slags ”häxjakt” efter kommunister pågick och det var allmänt en 

tid präglad av politisk oro. Det är sannolikt att kommissionen, och domstolen om fallet 

hade gått dit, uppfattade kommunistpartiet som ett större hot mot dåtidens Europa än vad 

dagens domstol hade gjort. I dagsläget hade domstolen kanske bedömt det tyska förbudet 

som en kränkning av artikel 9, 10 och 11. Detta synsätt får stöd av det faktum att 

konventionen är en levande konvention och domstolen bör alltså vara samhällsmedveten 

i sin bedömning. Man skulle kunna utgå ifrån att kommunistiska partier och 

sammanslutningar lättare accepteras i dagens samhälle än vad de gjorde i dåtidens 

samhällsklimat.  

När kommissionen hänvisar till att upprättandet av en diktatur är oförenligt med 

konventionen, kan det antas att kommissionen syftar på konventionens preambel som 

nämner att de grundläggande fri- och rättigheterna bevaras bäst genom verklig politisk 

demokrati. En kommunistisk diktatur är därmed i direkt motsättning till konventionen. 

Då kommissionen inte anser att de åberopade fri- och rättigheterna är tillämpliga 

går kommissionen inte in på bedömningen kring huruvida det föreligger begränsningar 

och om dessa i så fall är tillåtna enligt artikel 11.2. Bedömningen sker snarare inom ramen 

av artikel 17. Lösningen påminner mycket om den vägen utredarna har valt att gå i Ds 

2017:62 när de hävdar att den föreslagna regleringen inte träffar rättighetens 

skyddsområde och att regleringen därmed inte utgör en begränsning, något jag utvecklar 

nedan i kapitel 4 och kapitel 6. Det som i EKMR explicit redogörs för i en artikel har 

framgått av förarbeten till svensk grundlag, d.v.s. bedömningen om föreskriften avser det 

område som skyddas av rättigheten ifråga.  

Noterbart är att det tyska beslutet rör ett politiskt parti, där medlemsstater i vanliga 

fall har begränsat handlingsutrymme vad gäller rättighetsbegränsningar.96 Beslutet från 

                                                           
96 Se exempelvis fallet Refah Partisi and others vs. Turkey.  
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den tyska federala domstolen är väldigt långtgående, eftersom partiet upplöstes och 

förbjöds i alla dess former. Därutöver beslagtogs partiets tillgångar. Trots detta godkänner 

kommissionen det tyska beslutet.  

Viktigt att ta med sig från detta fall är att om en förening eller parti fundamentalt 

motarbetar grundläggande principer som genomsyrar konventionen kan det bidra till att 

situationen inte träffas av fri- eller rättigheten, i enlighet med artikel 17. 

3.2.2 Refah Partisi and others vs. Turkey – tillåten begränsning 

År 2003 meddelade Europadomstolen dom i fallet Refah Partisi (Refah) and others vs. 

Turkey (Refah-fallet). Refah var ett islamistiskt politiskt parti i Turkiet som grundades år 

1983.97 Stödet för partiet uppgick till 22 % vid parlamentsvalet 1995 och utgjorde därmed 

parlamentets största parti.98 Partiet förbjöds och upplöstes av turkiska konstitutionella 

domstolen 1998, partiets tillgångar beslagtogs och partiföreträdarnas mandat i 

parlamentet drogs tillbaka. Dessutom förbjöds de från att gå med i andra politiska partier 

under de fem kommande åren. Grunden för beslutet var att Refah hade utvecklats till en 

plattform för aktiviteter som strider mot principen om sekulärism, som är grundlagsfäst i 

Turkiet.99 Som stöd för detta åberopades ett flertal uttalanden från partiföreträdare, bl.a. 

publika förespråkanden om att bära islamiska huvudbonader i statliga skolor samt statliga 

byggnader, och uttalanden som visade intentioner om att införa sharialagar. Vid ett 

tillfälle antydde partiets ordförande, Necmettin Erbakan, att man skulle införa en 

teokratisk regim, om nödvändigt med hjälp av våld. I och med domstolens beslut 

utestängdes partiets ledare från parlamentet i fem år, som då tillsammans med partiet 

vände sig till kommissionen för de mänskliga rättigheterna och sedan till 

Europadomstolen och åberopade en kränkning av deras rättigheter enligt konventionen.100  

Europadomstolen påpekade att de undantag som framkommer i artikel 11.2 i 

EKMR ska tolkas väldigt strikt när det berör politiska partier. Endast övertygande och 

tvingande skäl kan motivera begränsningar av politiska partiers föreningsfrihet och vid 

bedömningen av nödvändighet enligt kravet som finns i artikel 11.2 har stater en väldigt 

begränsad bedömningsmarginal.101 Enligt domstolen ska innehållet i partiprogrammet 

                                                           
97 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 10. 
98 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 11. 
99 Artikel 68 § 4 i den turkiska konstitutionen, (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası). 
100 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 26-36. 
101 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 80 f. 
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jämföras med handlingarna från partiets ledare samt tankar som de försvarar, vid 

avgörandet av om partiet utgör en fara för samhället.102 Domstolen ansåg i fallet att det 

fanns ett pressande socialt behov av att intervenera i partiets friheter, eftersom tal och 

handlingar från medlemmar i partiet ansågs beskrivande för hela partiet och att det 

avslöjade partiets långsiktiga plan att inrätta en regim baserad på sharia-lagar och ett 

pluralistiskt rättssystem. Det gick inte att utesluta att partiet var kapabelt till att nyttja våld 

för att genomföra sin politik och sina mål. Med tanke på att dessa planer är oförenliga 

med konceptet om ett demokratiskt samhälle och att hotet mot demokratin kunde anses 

akut, kunde de sanktioner som turkiska domstolen beslutade om anses uppnå kravet på 

pressande socialt behov, trots att bedömningsmarginalen vid politiska partier är 

begränsad. Domstolen beaktade explicit sekulärismens viktiga roll i det turkiska 

demokratiska systemet och såg med bakgrund av det ett legitimt mål och behov bakom 

upplösandet av Refah. Det faktum att partiet hade stort stöd bland befolkningen förstärkte 

detta behov, eftersom dess planer då blir lättare att realisera.103 Begränsningarna kunde 

inte heller anses vara oproportionerliga i förhållande till ändamålet och åtgärderna ansågs 

som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle i enlighet med artikel 11.2. En begränsning 

hade därmed skett, men den var tillåten. Domstolens bedömning kring om ingripandet 

anses nödvändigt kan sammanfattas som: 1) finns det trovärdiga bevis att demokratin 

hotas? 2) kan handlingarna och uttalandena från partiets ledare och medlemmar tillräknas 

partiet i sin helhet? 3) huruvida handlingarna och uttalandena som tillräknas partiet bildar 

en helhetsbild av en samhällsmodell som förespråkas av partiet, vilken är inkompatibel 

med ett demokratiskt samhälle.104  

För en analys av Europadomstolens beslut kan lite bakgrundskontext vara behövlig. 

Kort innan Refah ställdes inför konstitutionella domstolen hade en militärkupp 

genomförts i Turkiet, den s.k. postmoderna militärkuppen. President Süleyman Demirel 

kom att avsättas av militären år 1997, efter att man börjat oroa sig för att Turkiet återigen 

skulle präglas alltför mycket av islamism. Refah (som Turkiets nuvarande president 

Recep Tayyip Erdoğan för övrigt tidigare tillhörde) blev det största partiet efter 

parlamentsvalet 1995, vilket ökade allmänhetens oro för att samhället höll på att gå ifrån 

idén om sekulärism. Turkisk historia visar att islamistiska partier kan bli väldigt stora, 

                                                           
102 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 101. 
103 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 107 f. 
104 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 104. 
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kuppen var inte den första, utan snarlika förhållande ledde tidigare till andra kupper. 

Sekulärismen har haft stor del av Turkiets demokratiska struktur sedan Atatürks tid. År 

1923 förklarade han Turkiet självständigt med en viktig huvudprincip – att lämna 

religionen utanför politiken.105 Europadomstolen benämner därmed sekulärismen som 

viktig och avgörande för Turkiets demokratiska fortlevnad och som en väsentlig 

omständighet i bedömningen av om ett pressande socialt behov föreligger. Detta är en 

djupdykning i den nationella kontexten som inte gjordes i GCP-fallet, där kommissionen 

istället beaktade den europeiska kontexten och utvecklingen i sin bedömning. Det kan 

ändå antas att Europadomstolen i sin bedömning om huruvida ett parti eller en förening 

utgör ett hot eller liknande mot medlemsstaten kommer att titta på medlemsstatens 

historia gällande den aktuella problematiken. En annan skillnad värd att nämna mellan 

GCP-fallet och Refah-fallet är att förbudet i det förstnämnda fallet kan anses mer 

långtgående, då kommunistiska partier förbjöds även i andra former och under andra 

namn, medan det i Refah-fallet rörde sig om en upplösning av ett specifikt parti.  

Anmärkningsvärt är att domstolen uttalar att Refah-partiet inte officiellt hade uttalat 

sig om konstitutionella förändringar som stred mot demokratin. Däremot kunde 

uttalandena och handlingarna från partiets företrädare tillskrivas Refah, då uttalanden från 

partitjänstemän vad gäller politiska frågor kan hänföras till partiet som de representerar, 

om inget annat talar emot. Det faktum att partiet hade kandiderat dessa personer till 

viktiga poster inom partiet och inte vidtagit några disciplinära åtgärder för att ta avstånd 

från dessa uttalanden och handlingar, talar enligt domstolen för en sådan slutsats.106 

Enskilda, men företrädande, personers uttalanden och handlingar kan alltså tillskrivas ett 

parti eller en förening, i de fall då partiet eller föreningen inte aktivt tar avstånd från dessa 

uttalanden. 

Utmärkande för Refah-fallet är enligt mig det faktum att Europadomstolen tar in ett 

lands historiska kontext i bedömningen kring om en begränsande åtgärd är nödvändig. 

Därutöver är det enligt min mening anmärkningsvärt att domstolen anser ett parti med så 

pass stort stöd vara ett hot mot demokratin. Domstolen applicerar därmed en annan 

värdering på ordet demokrati än att det är ett styrelseskick som grundas av folkets vilja.  

                                                           
105 Landguiden, äldre historia, Turkiet, 7/6-2016. 
106 Refah Partisi and others vs. Turkey, p. 113 f. 
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3.2.3 HADEP and Demir vs. Turkey – otillåten begränsning  

Den 14 december 2010 meddelades dom i fallet HADEP och Demir mot Turkiet (Hadep-

fallet). Hadep (Folkets demokratiska parti) var ett prokurdiskt politiskt parti som 

grundades i maj 1994. I de allmänna valen som hölls 1999 fick partiet 1,482,196 röster, 

men lyckades inte komma över gränsen på 10 % som gäller för att komma in i 

parlamentet.107 Turkiska konstitutionella domstolen olagligförklarade Hadep 2003 med 

motiveringen att Hadep hade stöttat och bistått terroristorganisationen PKK (Kurdistans 

arbetarparti). Domstolen beaktade vissa ledares och medlemmars aktiviteter och slog fast 

att partiet hade blivit en plattform för illegal verksamhet mot den turkiska statens 

odelbarhet.108 Ett antal partimedlemmar förbjöds från att bilda nytt parti eller bli 

medlemmar i något annat parti under fem år och partiets tillgångar likviderades.109 

Kopplingarna till PKK styrktes enligt beslutet bl.a. av partimedlemmars kritik av turkiska 

truppers krigsföring mot PKK i sydöstra Turkiet. Domstolen beaktade särskilt att en 

PKK-flagga hade hissats upp under partiets årsmöte 1996 och partiets dåvarande 

generalsekreterares uttalande om Turkiets ”ockupation” i sydöstra Turkiet – vilket enligt 

domstolen visar att han stöttade separatismen och PKK. Domstolen hänvisade till turkisk 

lag samt artikel 17 i EKMR och Europadomstolens resonemang i Refah-fallet som 

redogjorts för ovan, angående tillåtna begränsningar enligt artikel 11.2.  

Fallet inkom till Europadomstolen efter ansökan från partiet och Hadep:s dåvarande 

generalsekreterare Ahmet Turan Demir, som hävdade att konstitutionella domstolens 

beslut stred mot artikel 11 i EKMR. Europadomstolen konstaterade snabbt att 

begränsningen var tillåten enligt turkisk lag och fortsatte därmed till bedömningen kring 

om det fanns ett legitimt syfte bakom begränsningen, och om begränsningen var 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Dessa två krav såg domstolen som tätt 

förknippade och gjorde därför en gemensam bedömning. Europadomstolen konstaterade 

att ett parti får kampanja och uppmana till förändring av strukturer i en stat om det sker 

med lagliga och demokratiska medel och om förändringarna är i linje med fundamentala 

demokratiska principer. Två krav måste alltså vara uppfyllda för att partiet ska få åtnjuta 

föreningsfriheten – lagliga och demokratiska medel, och mål som är förenliga med 

                                                           
107 HADEP and Demir vs. Turkey p. 6. 
108 HADEP and Demir vs. Turkey p. 16. 
109 HADEP and Demir vs. Turkey p. 14-17. 
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grundläggande demokratiska principer. Ett parti vars ledare manar till våld eller 

framhäver en policy som inte är i linje med en eller flera demokratiska regler eller som 

hotar demokratin och grundläggande fri- och rättigheter kan inte åberopa dessa fri- och 

rättigheter som skydd vid eventuella begränsningar av dem.110 Utfallet avgörs av partiets 

program samt av hur partiets företrädare agerar.111 I bedömningen kring om en 

begränsning kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle konstaterade 

Europadomstolen att sådana uttalanden som partiet och dess företrädare har gjort inte kan 

likställas med uppmaning till väpnat motstånd. Domstolen fastslog vidare att en koppling 

mellan ett politiskt parti och en terroristorganisation objektivt sett skulle kunna utgöra ett 

hot mot demokratin.112 Domstolen ansåg dock att de aktiviteter och uttalanden som 

presenterats som bevis på kopplingar till PKK inte räcker för att styrka en sådan 

koppling.113 I ljuset av detta kom domstolen fram till att inget pressande socialt behov har 

rättfärdigat beslutet om upplösning och att det inte var nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle. Av den anledningen har en kränkning av artikel 11 skett.  

Situationerna i GCP-fallet och Hadep-fallet påminner ur många aspekter om 

varandra. Domstolen utvecklar i Hadep-fallet det resonemang om mål och medel, som 

kommissionen berör i GCP-fallet. I GCP-fallet konstaterade kommissionen att det fanns 

bevis för odemokratiska mål. I Hadep-fallet går dock varken odemokratiska mål eller 

medel att styrka. Även Refah-fallet och Hadep-fallet går att jämföra. En viktig skillnad 

mellan Refah-fallet och Hadep-fallet är att det i det sistnämnda fallet inte framgick några 

uttalanden eller andra handlingar som visar på att partiet eller företrädare för partiet har 

intentioner på att bruka våld för att ta makten. Ett allmänt kampanjande för stora 

konstitutionella förändringar är tillåtet så länge förändringar sker inom ramen av en 

demokrati och med lagliga medel och när förändringarna i sig är förenliga med 

demokratiska principer. Därutöver var Hadep ett mindre parti med mindre chans att få 

makten i Turkiet, i jämförelse med Refah. 

Nämnvärt är att den separatistiska rörelsen inte har varit helt och hållet fredlig i 

Turkiet. Sedan 80-talet har en väpnad konflikt ägt rum mellan PKK och turkiska armén 

som har kostat många liv. Ett stort antal terrorattacker har skett som PKK tros ha legat 

                                                           
110 HADEP and Demir vs. Turkey p. 61. 
111 Refah Partisi and others vs. Turkey. p. 62. 
112 HADEP and Demir vs. Turkey p. 80. 
113 HADEP and Demir vs. Turkey p. 70. 
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bakom.114 Detta är dock inget domstolen beaktade, då det inte fanns trovärdiga bevis som 

styrker Hadep:s relation till PKK. Troligtvis hade domstolen beaktat detta mer om det 

fanns något som kopplade Hadep till separatiströrelsen, då sådana idéer, speciellt när det 

finns våldsamma tendenser i sådana grupperingar, tydligt hotar den nationella säkerheten 

i Turkiet. Det är möjligt att domstolen då hade kommit till en annan slutsats vad gäller 

legitimt syfte och nödvändigheten bakom begränsningen.  

Karakteristiskt för Hadep-fallet är att Europadomstolen konstaterar att kopplingar 

till terroristorganisationer är tillräckligt för att partiet ska ses som ett hot mot demokratin 

och därmed rättfärdiga en begränsning. 

3.3 Sammanfattning av begränsningar enligt EKMR  

Sammanfattningsvis kan konstateras att praxis visar att de mänskliga rättigheterna ska få 

maximalt genomslag i medlemsstaterna, men de får aldrig leda till att demokratins 

grundvalar hotas.115  Våld och explicita och implicita hot om våld som politisk metod 

leder till att domstolen accepterar begränsningar av fri- och rättigheter, eller i vissa fall 

fastslår att de aktuella subjekten inte får utnyttja konventionens fri- och rättigheter 

överhuvudtaget, i enlighet med artikel 17 i EKMR. I sin bedömning kring om subjekten 

faktiskt utgör ett hot har domstolen en tendens att beakta medlemsstatens historia och hur 

den aktuella problematiken som den nationella domstolen åberopar som grund till 

inskränkningarna förhåller sig till landets historia. Rent generellt har medlemsstaterna 

mindre bedömningsmarginal när begränsningen rör ett politiskt parti. Det går även att dra 

slutsatsen att om våldet eller hotet har en realistisk risk att förverkligas, tenderar 

domstolen att vara mer generös vid prövningen av nödvändigheten. Denna risk anses vara 

stor om partiet är tillräckligt stort samt anses kapabla till att faktiskt utföra de handlingar 

som det anses förespråka. Ett partis eller en organisations bevisade koppling till en 

terroristorganisation bör vara tillräckligt för att medlemsstaten ska få begränsa fri- och 

rättigheter med domstolens godkännande.  För att ta reda på om ett sådant hot föreligger 

ska partiets partiprogram och dess företrädares handlingar undersökas.   

En viktig skillnad mellan de ovan presenterade fallen och kriminaliseringsförslaget 

i Ds 2017:62 är att det inte presenteras något direkt förbud av någon förening i det 

                                                           
114 UCDP, Government of Turkey-PKK.  
115 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 375. 
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sistnämnda, till skillnad från i de tre presenterade rättsfallen. Att upplösa och förbjuda ett 

parti är en mer uppenbar begränsning än den som eventuell uppstår som konsekvens av 

kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62. Däremot kan effekterna av ett sådant förbud vara 

mindre långtgående, än effekterna av en deltagandelagstiftning, som ju sträcker sig längre 

än ett förbud av en enskild organisation eller parti.  

4   Deltagandelagstiftning 

4.1 Behov och bakgrund till utredningen 

4.1.1 Luckor i dagens lagstiftning  

I dagsläget är straffområdet för de gärningar som begås av ISIL-anhängare stort. Enligt 

terroristbrottslagen (2003:148) strafförs vissa gärningar som terroristbrott och i 

rekryteringslagen (2010:299) stadgas ett straffansvar för den som offentligt uppmanar, 

rekryterar eller utbildar i särskilt allvarlig brottslighet. Finansieringslagen (2002:444) 

stadgar ett straffansvar för den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot egendom som 

syftar till att, eller med vetskap om att den ska användas vid särskilt allvarlig brottslighet, 

eller vid försök att begå särskilt allvarlig brottslighet. Enligt finansieringslagen 3 § 

definieras en terrorist som en person som begår terroristbrott eller annan särskilt allvarlig 

brottslighet, eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till 

sådan brottslighet. Där definieras även terroristgrupp som en grupp eller sammanslutning 

av personer som utför sådana handlingar. I 18:4 BrB stadgas ett straffansvar för den som 

bedriver olovlig kårverksamhet – den som bildar eller deltar i sammanslutningar som är 

eller kan utvecklas till paramilitär grupp eller olaglig polisstyrka döms till högmålsbrott. 

Paragrafen har sin grund i ovan nämnda 2:21 och 2:24 RF. Därutöver finns 

straffkatalogen i BrB till förfogande, samt folkrättsbrotten, varav de flesta har universell 

jurisdiktion. Bilden nedan är hämtad från Ds 2017:62 och illustrerar hur straffområdet 

som berör terrorism ser ut i dagsläget.116 

                                                           
116 Ds 2017:62 s. 55. 
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Lagstiftningen är med andra ord relativt heltäckande. Luckorna består av allt runt omkring 

organisationens verksamhet, såsom logistik, som på många sätt kan anses styrka och 

främja organisationen, men som inte kan ses som medhjälp eller medverkan p.g.a. att 

handlingarna inte kan hänföras till ett specifikt brott.117 Det kan omfatta människor som 

ansluter sig till en terroristorganisation, men som inte har som ambition eller uppsåt att 

begå terroristbrott. I schemat ovan skulle förslaget i Ds 2017:62 kunna utgöra en 

självständig ruta med rubriken ”deltagande i och samröre med” som är kopplad till rutan 

”terroristorganisation”. 

4.1.2 Skälen bakom ett utökat straffområde 

Som ovan nämnt har resandet av utländska, däribland svenska, terrorstridande till 

konfliktzonerna i Syrien och Irak avtagit. De som återvänder från sådana resor kan dock 

utgöra ett säkerhetshot mot Sverige, då de har tillbringat tid i en radikaliserande miljö och 

skaffat ett brett internationellt kontaktnät. Ledare för ISIL har dessutom uppmanat dessa 

att med enkla hjälpmedel utföra terrordåd i sina länder.118 Individerna går många gånger 

                                                           
117 A.bet. s. 10 f. 
118 SÄPO:s årsbok 2016, s. 50. 
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inte att lagföra i Sverige, trots att det finns bevis för kopplingar till ISIL, då individernas 

beteende är svåra att koppla samman med brott. Det finns alltså, enligt utredningen, 

gärningar som är klandervärda eftersom de bidrar till en terroristorganisations förmåga 

att planera och utföra terrorverksamhet, men där kopplingen mellan bidraget och 

genomförandet av en viss brottslig gärning är oklart. I grannlandet Norge har man lyckats 

pressa tillbaka den extremistiska islamistiska miljön med hjälp av bl.a. 

deltagandelagstiftningen och man bedömer att fängelsedomarna under lagstiftningen har 

gett en viss preventiv effekt.119 Därutöver anser utredarna att det finns ett starkt 

skyddsvärt intresse och att det finns goda möjligheter att förebygga, förhindra och 

bekämpa terrorism genom effektiva straffrättsliga åtgärder.120 

Terrorismen utgör en svår påfrestning för samhällen, då den kan slå ut viktiga 

samhällsfunktioner, utmanar det fria utövandet av mänskliga rättigheter och framförallt 

då den sprider rädsla hos befolkningen. Terrorismens internationella karaktär, som hotar 

nationell och internationell säkerhet, skapar ett behov av att införa internationellt 

enhetliga regleringar för att förhindra att så kallade "straffria zoner uppstår", dit terrorister 

åker för rekreation, mobilisering eller för att gömma sig. Dessutom kan det anses viktigt 

att skapa ett enhetligt rättsområde som underlättar polisiärt samarbete.121 EU:s 

medlemsstater enades 2002 om EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism 

(2002/475/RIF) (terrorismrambeslutet). Terrorismrambeslutet innehåller bl.a. en för EU 

gemensam förklaring om vad som utgör ett terroristbrott. Utöver det stadgar rambeslutet 

vad medlemsstaterna ska kriminalisera, däribland ledandet och deltagandet i en 

terroristorganisations verksamhet (artikel 2). I en terroristorganisations verksamhet ingår 

enligt terrorismrambeslutet bl.a. att förse den med information och finansiellt eller 

materiellt stöd. I mars 2017 utkom Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541 av 

den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 

2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (terrorismdirektivet). 

Direktivet uppmanar medlemsländerna att med hjälp av juridiska medel försvåra för 

terroristorganisationer och fastställer minimiregler rörande definitioner av straffbara 

gärningar.122 Terrorismdirektivet ersätter terrorismrambeslutet, men kravet om 

                                                           
119 Ds 2017:62 s. 80. 
120 A.bet. s. 85. 
121 A.bet. s. 77. 
122 Se exempelvis terrorismdirektivets preambel p. 32. 
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kriminalisering av ledande och deltagande i terroristorganisations verksamhet kvarstår 

och finns i direktivets artikel 4. Terrorismdirektivet ska vara genomfört av 

medlemsstaterna senast den 8 september 2018. Vid genomförandet av 

terrorismrambeslutet gjorde regeringen bedömningen att de svenska bestämmelserna om 

medverkan, försök, förberedelse, stämpling samt underlåtenhet att avslöja brott, i stora 

drag straffbelägger handlingar på ett tidigare stadium än vad rambeslutet kräver och att 

ett utvidgat straffansvar för ledandet och deltagandet i en terroristorganisation således 

inte behövdes.123 Bedömningen ifrågasattes dock av ett flertal remissinstanser, däribland 

av Lagrådet.124  

Utredarna menar att risken för att särskilt allvarlig brottslighet ska begås ökar när 

personer går samman för att agera tillsammans, i förhållande till om personerna agerar 

var för sig. Man menar att ”utan medlemmar eller deltagare, ingen terroristorganisation 

och utan organisation en avsevärt mer begränsad förmåga att begå terroristbrott eller 

annan särskilt allvarlig brottslighet.”.125 Kriminaliseringsförslaget är därmed 

uttryckligen en reglering som vill komma åt det kollektiva klandervärda beteendet, till 

skillnad från de flesta av dem andra reglerna på området som riktar sig mot enskilda. 

Denna formulering aktualiserar en diskussion om föreningsfriheten, som skyddar friheten 

att verka gemensamt inom ramen för en sammanslutning och som ska förhindra 

uppställandet av förbud av en i sig tillåten gärning, endast för att den begås inom ramen 

av en organisation. 

År 2016 genomfördes en utredning om straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en 

väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation - SOU 2016:40. Utredningen har ännu 

inte lett till något lagförslag. I ett flertal remissvar till utredningen framfördes önskemål 

om förbud mot medlemskap i, samt deltagande och samröre med en terroristorganisation, 

utan någon uttrycklig koppling till en väpnad konflikt.126 En sådan kriminalisering har ett 

brett politiskt stöd och även flera terroristexperter har betonat behovet av den.127 

Terrorforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren tillhör den skaran och skrev i en 

                                                           
123 Prop. 2002/03:38, s.47. 
124 Remissyttrande från Lagrådet för prop. 2002/03:38, s. 3.  
125 Ds 2017:62 s. 80. 
126 Remissyttrande från Svea Hovrätt för SOU 2016:40, s. 1.   
127 Svt, Regeringen vill kriminalisera deltagande i terroristorganisationer, 12/4-2017.  
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debattartikel i Dagens Nyheter att Sverige bör följa det norska exemplet med 

kriminalisering av samröre med terroristorganisation.128  

Efter att flera röster höjdes för utökat straffansvar meddelade justitieminister 

Morgan Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringen tillsatte en 

snabbutredning för kriminalisering av deltagande i terroristorganisation. Den 2 maj 2017 

fick justitierådet Stefan Johansson i uppdrag att reda ut hur ett sådant straffansvar skulle 

kunna utformas. Ambitionen är en kriminalisering som kan komplettera befintliga 

straffbestämmelser i fall då det är oklart på vilket sätt individen har bidragit till brottsliga 

gärningar inom en terroristorganisations verksamhet.129 I en politisk överenskommelse 

om åtgärder mot terrorism nämns Norge explicit som ett framgångsrikt exempel vad 

gäller kriminalisering av samröre med en terroristorganisation.130 Den presenterade 

promemorian är en del av denna överenskommelse.  

Något som inte nämns explicit, men som man kan anta är ett starkt skäl bakom 

lagstiftningen, är ett överhängande behov av att komma runt bevissvårigheterna som 

föreligger vid de andra brottsrubriceringarna. Politikerna pressas att agera när rädslan för 

terrordåd växer, en press som ökade från den svenska allmänheten efter terrordådet på 

Drottninggatan. Det kan förmodas att den svenska befolkningen vill se krafttag mot 

terrorhotet och att det sticker i ögonen på många när gärningar som kan gynna ISIL går 

straffria. Det anförda kan enligt mig ses som andra ursprungliga skäl till det presenterade 

kriminaliseringsförslaget, än dem som anges i promemorian. Antagandet kan styrkas av 

att utredarna redogör för ett antal rättsfall där utfallet blev friande domar. I mål nr. B 

4645-10 fann hovrätten det visat att två män som var åtalade för stämpling till 

terroristbrott hade deltagit i terroristorganisationen al-Shababs verksamhet, men att det 

inte var styrkt att männen före sin avresa till Somalia hade beslutat att utföra terroristbrott 

i samråd med representanter från al-Shabab. Domstolen ogillade därmed åtalet.131 I mål 

nr. Ö 386-14 ogillade Högsta domstolen (HD) en begäran från Turkiet om utlämning för 

brott som motsvarar finansiering av terrorism enligt finansieringslagen. Turkisk domstol 

hade fastslagit att personen hade skänkt pengar till PKK, köpt livsmedel för 

organisationens räkning samt betalat en PKK-medlems telefonräkning. HD fann det inte 

                                                           
128 Ranstorp M., Extremism möter litet motstånd i Sverige, Dagens Nyheter 9/4-2017. 
129 Ds 2017:62 s. 37.   
130 Justitiedepartementet, Överenskommelse om åtgärder mot terrorism, 7/6-2017, s. 6. 
131 Mål nr. B 4645-10 s. 8-10. 
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bevisat att dessa gärningar hade begåtts med uppsåtet eller vetskapen om att pengarna 

skulle användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet, vilket krävs för fällande dom 

enligt finansieringslagen. I de två fallen hade en fällande dom troligtvis varit möjlig med 

en sådan kriminalisering som föreslås i Ds 2017:62.  

I en samlad bedömning är förslaget enligt min uppfattning en utökning av 

straffområdet genom att vissa handlingar som tidigare har varit lagliga straffbeläggs. 

Dessa handlingar är sådana som kan anses bidra till en terroristorganisations förmåga att 

planera och genomföra brottslig verksamhet, men som inte kan kopplas till konkreta 

brottsliga gärningar och därmed inte strafföras som medverkan. Vilka typer av gärningar 

som straffbeläggs utvecklas under avsnitt 4.2.2 respektive 4.2.3.  

4.2 Kriminaliseringsförslaget 

4.2.1 Sammansättning 

Utredarna föreslår att två nya straffregler ska införas i lagen om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 

brottslighet (2010:299) (rekryteringslagen). Bestämmelserna träffar deltagande i och 

samröre med en terroristorganisation. Straffbestämmelserna ska även omfatta offentlig 

uppmaning och rekrytering till deltagande i en terroristorganisations verksamhet samt 

finansiering av sådant deltagande och finansiering av resa med syfte till att delta i 

terroristorganisations verksamhet. Medverkande och försök till deltagande i och samröre 

med en terroristorganisation blir straffbart, men inte förberedelse eller stämpling. Att 

anstifta någon till, eller annars främja ett deltagande- eller samröresbrott blir därmed 

straffbart.132 Det faktum att offentlig uppmaning och rekrytering till brotten är 

straffbelagda gör dock att även stämpling till brottet i praktiken kan bli straffbart. Genom 

att finansiering av deltagandebrottet straffbeläggs täcks också handlingar som skulle 

kunna utgöra förberedelse till deltagande. 

Straffbestämmelserna ska stå på egna ben i förhållande till annan terrorlagstiftning 

och omfattas därmed inte av subsidiaritetsregeln som finns i rekryteringslagen och 

finansieringslagen. Situationer där det uppstår s.k. regelkonkurrens ska avgöras i det 

enskilda fallet med hjälp av sedvanliga regler. Gemensamt för både deltagande- och 

                                                           
132 Ds 2017:62 s. 13. 
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samröresbestämmelsen är att de inte kräver koppling till specifika brott för fällande dom, 

utan det räcker att åklagaren bevisar deltagandet eller samröret.133 Straffbestämmelserna 

ska formuleras enligt följande:  

Deltagande i en terroristorganisations   
verksamhet 
4 § 
Den som deltar i verksamheten 
i en terroristorganisation 
döms till fängelse i högst två år. 
 
Samröre med en terroristorganisation 
5 § 
Den som, utan att delta i en 
terroristorganisations verksamhet 
enligt 4 §, för en sådan organisation 
tar befattning med vapen, 
ammunition, brandfarliga eller 
explosiva varor, transportmedel 
eller annan liknande utrustning 
eller upplåter lokal eller mark för 
dess verksamhet, döms till 
fängelse i högst två år. 

4.2.2 Deltagande i en terroristorganisation  

Ett deltagande som bidrar till att upprätthålla en terroristorganisations verksamhet och 

organisation ska enligt förslaget straffbeläggas. Deltagandet kan t.ex. bestå av att sprida 

information om organisationen, utföra transporter, underhålla vapen, ordna möteslokaler 

och sätta upp läger, vilket i dagsläget i stora drag är lovligt.134 För att handlandet ska vara 

brottsligt ska det ha en anknytning till terroristorganisationens verksamhet och ingå som 

en naturlig och integrerad del i verksamheten. Dock krävs det inte att deltagandet är ett 

led i ett terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet, eftersom ett deltagande i 

organisationens övriga verksamhet anses bidra till att upprätthålla den verksamhet som är 

inriktad på att begå sådan allvarlig brottslighet. Utgångspunkten i utredningen är att alla 

former av stöd till en terroristorganisation kan anses bidra till att skapa och upprätthålla 

organisationen och att främjandet kan anses klandervärt även om det i det enskilda fallet 

inte är kopplat till organisationens terroristverksamhet. Deltagandet begränsas dock till 

ett kvalificerat deltagande och en person som råkar befinna sig på samma plats som en 

terroristorganisation täcks alltså inte av bestämmelsen. Utredarna hänvisar till norska 

                                                           
133 A.bet. s. 98 respektive s. 119. 
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Borgartingets uttalande i målet LB-2016-150638, där lagmannsretten konstaterade att 

passiva former av deltagande, såsom att vistas på en plats där terroristverksamhet äger 

rum, inte ska täckas av den norska deltagandebestämmelsen.135 Straffbestämmelsen 

kräver som nämnt att deltagandet ska ha en anknytning till organisationens verksamhet. 

Som exempel nämns någon som agerar på uppdrag av en terroristorganisation eller ställer 

sig under organisationens kommando.136 Mer specifikt nämns deltagandet i så kallade 

broderskapsläger (ett slags träningsläger) som ISIL håller med jämna mellanrum. Brottets 

subjektiva rekvisit är åtminstone likgiltighetsuppsåt till de omständigheter som gör 

sammanslutningen till en sådan som omfattas av bestämmelsen, samt till de handlingar 

som deltagandet utgörs av. Med andra ord måste man vara medveten om att 

organisationen utgör en terroristorganisation och man måste begå handlingarna med ett 

uppsåt om att det är riktat till en sådan sammanslutning.137 För straffbarhet krävs alltså 

inte uppsåt att direkt främja terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet och det 

krävs inte heller uppsåt till att deltagandet ska vara organisationen till gagn.138 Utredarna 

menar dock att alla former av stöd till en terroristorganisation anses bidra till och 

upprätthålla organisationen, men det är inte ett krav att deltagandet faktiskt ska ha gynnat 

ISIL:s terrorverksamhet.139 Som nämnt ovan behöver åklagaren därmed endast bevisa 

uppsåt till deltagandet och att personen vetat om att den aktuella organisationen är en 

terroristorganisation, vilket underlättar en fällande dom.140  

Något anmärkningsvärt är frånvaron av krav på att deltagandet ska vara ett led i 

terroristbrott. Detta innebär att även organisationers humanitära verksamhet täcks av 

straffbestämmelsen, såsom sjuk- och själavård, då terroristorganisationer, enligt 

utredarna, många gånger bedriver humanitärt arbete i syfte att vinna förtroende och värva 

medlemmar. Utredarna förtydligar dock att humanitära organisationer, såsom Röda 

Korset, kan bedriva sin verksamhet utan att träffas av straffbestämmelsen, även om deras 

insatser skulle kunna bidra till att upprätthålla en terroristorganisation. Inte ens i en 

situation då den humanitära hjälpen bedrivs med terroristorganisationens godkännande 

                                                           
135 A.bet. s. 74.  
136 A.bet. s. 97 respektive s. 154. 
137 A.bet. s. 98. 
138 A.bet. s. 108. 
139 A.bet. s. 95. 
140 A.bet. s. 98. 
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eller under organisationens villkor ska en sådan verksamhet räknas som ett deltagande.141 

Detta beror antagligen på att utredarna vill bibehålla incitamentet att bedriva humanitär 

hjälp i anslutning till områden och sammanhang som kan förknippas med 

terroristorganisationer.  Uttalandet ger dock upphov till frågan om vad som utgör en 

humanitär organisation. Är det en bedömning som är upp till åklagaren att avgöra vid 

åtalsprocessen? Eller ska domstolen bedöma huruvida deltagandet gjorts inom ramen av 

en humanitär organisation? En tydlig risk med att låta deltagandet täcka 

sammanslutningars humanitära arbete utan att klargöra vilka sammanslutningar man 

undantar från bestämmelsen är att organisationer och privatpersoner avskräcks från att 

utföra humanitärt arbete i områden som är konfliktzoner och där terroristorganisationer 

opererar, däribland ”oskyldiga” läkare som arbetar på ISIL-sjukhus. Detta av rädslan att 

straffas i enlighet med bestämmelsen. Det nämnda utgör även en risk för att människor 

ska avskräckas från att utöva sin föreningsfrihet, d.v.s. när människor söker sig till möten, 

aktiviteter, information och andra sammanhang av kollektiv karaktär.  

Anmärkningsvärt är också hur brett begreppet deltagande verkar tolkas. Spridandet 

av information om organisationen förbjuds och där krävs alltså endast likgiltighetsuppsåt 

för ett fullbordat brott. Ett intressant scenario är om jag skulle skriva ett examensarbete 

om ISIL och sprida det – kan jag då göra mig skyldig till deltagande i terroristgrupp? 

Kravet på att handlingen ska ingå som en naturlig och integrerad del i organisationens 

verksamhet utvecklas inte särskilt mycket men det kan antas att spridandet av information 

snarare syftar på exempelvis marknadsförande av organisationen, eller taktiskt spridande 

av information om exempelvis militära uppgifter. Deltagandet måste också ha en 

anknytning till verksamheten, vilket bör förhindra att jag gör mig skyldig till 

deltagandebrott genom min hypotetiska ISIL-uppsats, såvida jag inte gör det på uppdrag 

av någon. Utredarna menar att något som visar på anknytning till en viss 

terroristorganisation är just att någon agerar på uppdrag av organisationen, har svurit sin 

trohet till den eller har haft etablerade kontaktvägar in i den.142 Denna bedömning blir i 

realiteten svår att göra då ISIL är splittrat. Det finns folk över hela världen som 

sympatiserar med dem och agerar på visst sätt av den anledningen, vilket gör det svårt att 
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142 A.bet. s. 154. 



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

46 
 

avgöra om någon agerar på uppdrag av ISIL. Här kan en koppling göras till terrordådet 

på Drottninggatan i april 2017, där ISIL aldrig tog på sig ansvaret för attacken.143 

Det ovan nämnda i avsnitt 4.1.2 om verkliga skäl bakom deltagandelagstiftningen 

styrks när utredarna utvecklar vad deltagande kan utgöras av; ”i mindre 

terroristorganisationer (eller celler) kan verksamheten t.ex. i allt väsentligt vara inriktad 

på att förbereda terroristattentat, men även annan verksamhet som 

informationsinhämtning, publicitet, utbildning och träning kan självfallet förekomma. I 

större terroristorganisationer, som Daesh eller al-Qaida, kan verksamhet av de mest 

skiftande slag förekomma.”. Det uppräknade är redan straffbelagt, vilket talar för att 

kriminaliseringen kanske främst har föreslagits för att underlätta bevissvårigheterna som 

råder.  

4.2.3 Samröre med en terroristorganisation 

Den som för en terroristorganisations räkning tar befattning med vapen, ammunition, 

brandfarliga eller explosiva varor, transportmedel eller annan liknande utrustning eller 

upplåter lokal eller mark för dess verksamhet, döms, om handlandet inte täcks av 

bestämmelsen om deltagande, för samröre med terroristorganisation. Det kan röra sig om 

att installera, underhålla eller reparera utrustning åt en terroristorganisation.144 

Bestämmelsen är alltså uttryckligt subsidiär i förhållande till deltagandebestämmelsen 

och tar sikte på samröre som typiskt sett bidrar till organisationens förmåga att begå 

terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet.145 Sådan utrustning som ska täckas 

av bestämmelsen är utrustning som typiskt sett kan komma till användning vid 

terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet och uppräkningen är därför inte 

uttömmande. Befattningen kan utgöras av fysiska åtgärder såsom att transportera 

utrustning, men också icke-fysiska åtgärder, såsom att ordna med transport av utrustning. 

Begreppet samröre kan i vissa hänseenden anses mer konkret än begreppet deltagande, 

då det krävs en aktiv och konkret handling för att bli fälld för ett samröre. Det är inte 

ovanligt att bilder på misstänkta ISIL-medlemmar poserande med vapen sprids över nätet. 

Det kan förmodas att samröresbestämmelsen kan komma att tillämpas på dessa 

situationer, där sådan utrustning uppenbart är del av ISIL:s tillgångar, men då det inte går 

                                                           
143 Svt, Teorin: Därför tar IS inte på sig dådet på Drottninggatan, 9/2-2018. 
144 Ds 2017:62 s. 159. 
145 A.bet. s. 119. 
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att bevisa att personen på fotot använt det på ett olagligt sätt, eller på annat sätt går att 

knyta till straffansvar.  

Samröresbestämmelsen påminner mycket om förbudet mot att finansiera särskilt 

allvarlig brottslighet. Att ta befattning med utrustning för en terroristorganisation, utan 

ersättning, skulle kunna klassas som finansiering av terroristgrupp. Samma handling men 

mot en ersättning skulle istället kunna utgöra ett brott enligt samröresbestämmelsen.146 

För fällande dom krävs uppsåt om att det rör sig om en viss typ av utrustning samt 

att befattningen sker för en terroristorganisations räkning.147 Uppsåt krävs alltså för de 

objektiva omständigheterna och inte för att terroristbrott eller annan särskilt allvarlig 

brottslighet ska begås, eller att gärningarna gynnar organisationen.  

4.3 Undantag för ringa brott 

Såsom i finansieringslagen och rekryteringslagen ska vissa gärningar gå straffria när det 

handlar om perifera företeelser som inträffar på ett tidigt stadium. Undantaget riktar sig 

mot deltagande och samröre som har varit av obetydligt slag och där gärningen med 

hänsyn till andra omständigheter kan anses som ringa. Utredarna anför att eftersom att 

bestämmelserna träffar så många olika handlingar som inte kräver uppsåt att främja 

terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet, blir det svårt att förutse vilka 

handlingar som inte bör omfattas av straffansvar. Räckvidden av undantaget för ringa 

brott lämnas därmed öppen och utredarna hänvisar till att praxis ska visa hur 

bedömningen ska ske. Detta är minst sagt problematiskt, framförallt ur 

legalitetssynpunkt, då straffområdet blir oerhört oförutsebart.148   

4.4 Definition av terroristorganisation  

Kriminaliseringsförslaget definierar begreppet terroristorganisation på samma sätt som i 

finansieringslagen, d.v.s. sammanslutningar av personer som begår särskilt allvarlig 

brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till 

sådan brottslighet.149 Definitionen av en terrorist och en terroristorganisation är därmed 

knuten till utförandet av straffbara gärningar.150 Både juridiska personer och mer eller 

                                                           
146 A.bet. s. 120. 
147 A.bet. s. 119. 
148 A.bet. s. 108, 120. 
149 A.bet. s. 94, se finansieringslagen 2 §. 
150 Prop. 2015/16:78 s. 49. 
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mindre varaktiga grupperingar och nätverk kan räknas in i beskrivningen.151 Med särskilt 

allvarlig brottslighet avses enligt 2 § i finansieringslagen bl.a. mord, mordbrand och ett 

flertal andra brott, med uppsåtet att injaga skräck i en befolkning/befolkningsgrupp eller 

att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att 

vidta en åtgärd. Begreppet innefattar även terroristbrott, som innebär vissa gärningar som 

begåtts med särskilda avsikter, och när gärningen kan allvarligt skada en stat eller en 

mellanstatlig organisation. Därmed omfattas ISIL, PKK och Boko Haram, som samtliga 

är terrorklassade av antingen EU eller FN, men även YPG (beväpnade grenen av 

Demokratiska unionspartiet i Rojava), FSA (Free Syrian Army) m.fl., som än så länge 

inte är terrorklassade av FN eller EU.152 Så länge det utåt sett ser ut som en 

sammanslutning och ”medlemmarna” definierar och identifierar sig som en 

sammanslutning, och denna sammanslutning kan kopplas till nämnda brottslighet, bör de 

omfattas. Utredarna föreslår även att införa en legaldefinition av terroristorganisation i 

rekryteringslagen och motiverar det med att de inte kan se några tungt vägande skäl som 

talar emot det. Definitionen ska sammanfalla med den i finansieringslagen.153  Den 

presenterade utredningen kan dock ur många aspekter antas vara riktad mot islamistisk 

extremism, vilket blir problematiskt då sådan lagstiftning riskerar att leda till 

diskriminering och misstänkliggörande av muslimer och deras gemenskap. En sådan 

diskussion hör emellertid inte hemma i denna uppsats.  

5   Norska rättsläget 

5.1 Norsk föreningsfrihet 

Det norska skyddet för föreningsfrihet blev grundlagsstadgat i norsk rätt år 2014. Fram 

till dess saknades skrivna regler om föreningsfriheten, men skyddet ansågs följa av den 

oskrivna legalitetsprincipen samt de olika internationella konventionerna som Norge är 

bundna av, bl.a. EKMR. Mellan parterna på arbetsmarknaden ansågs föreningsfriheten 

följa av allmänna rättsprinciper och den allmänna handlings- och avtalsfriheten. 

Arbetsgivares och arbetstagares rätt att organisera sig och verka inom föreningar ansågs 

                                                           
151 Ds 2017:62 s. 94. 
152 Rådets beslut 2017/1426 angående PKK inom EU, FN:s säkerhetsråds resolution 11410 angående 

Boko Haram inom FN.   
153 Ds 2017:62 s. 10. 



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

49 
 

även följa av de norska huvudavtalen, som reglerar hur kollektivavtal får slutas. Historiskt 

sett har föreningsfriheten med andra ord inte haft särskilt starkt lagskydd i Norge.154  

Den nu lagstadgade föreningsfriheten finns i § 101 i Norges Grunnlov. 

Bestämmelsen stadgar en rätt att skapa, ansluta sig till samt ta sig ur föreningar, härunder 

fackföreningar och politiska partier och innehåller därmed både positiv och negativ 

föreningsfrihet. Det är i Norge straffbart att stifta eller delta i en förening med olagliga 

mål samt att stifta eller delta i privata organisationer med militär karaktär. 

Föreningsfriheten går därmed att begränsa. Detta framgår av § 101 i grunnloven st. 2-3, 

som stadgar att det är tillåtet att mötas i fredliga sammankomster. I § 113 grunnloven 

framgår att ingripande från staten kräver lagstöd. Den norska föreningsfriheten påminner 

mycket om den svenska – i båda länderna är friheten grundlagsskyddad, det finns långa 

traditioner av föreningsliv, däribland fackföreningar och politiska partier och det finns 

ingen skyldighet för föreningar att registrera sig. I Norge uppges det finnas över 115 000 

frivilligorganisationer (2015).155  

5.2 Norsk deltagandelagstiftning 

I likhet med Sverige ses s.k. återvändare som ett stort säkerhetshot i Norge. Norska 

säkerhetspolisen PST bedömer extrem islamism som ett av de mest allvarliga terrorhoten 

mot Norge och ser även en växande miljö där unga personer har al-Qaida-inspirerade 

världsbilder och förhärligar våld. PST har påvisat att dessa personer ofta reser utomlands 

för att delta i väpnad kamp med extrema grupper och sedan återvänder till Norge med 

stora kontaktnät, lägre våldströskel och en ökad vilja till att planera och genomföra 

terrordåd.156  

I norska straffeloven (2005) finns ett särskilt kapitel för terrorismrelaterade 

handlingar (kapitel 18), som innehåller den norska varianten av deltagandelagstiftningen, 

§ 136 a. Bestämmelsen kriminaliserar att bilda, delta i, rekrytera medlemmar till eller ge 

ekonomiskt eller annat materiellt stöd till en terroristorganisation, när denna med olagliga 

medel har vidtagit åtgärder för att förverkliga sitt syfte.157 Enligt paragrafens andra stycke 

är medverkan till deltagandet inte straffbart. Liksom tanken är med den svenska 

                                                           
154 Agell A., m.fl., Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden (Rättsfondens skriftserie), s. 80. 
155 Regeringen, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Norge, s. 8.  
156 Prop. 131 L (2012–2013) s. 12.  
157 Jag använder fortsättningsvis samlingsbegreppet deltagande. 
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motsvarigheten är det alltså kriminaliserat att delta i terroristorganisationer. Olika sorters 

bidrag täcks av bestämmelsen och begreppet deltagande ska tolkas omfattande och täcker 

bl.a. den som anskaffar vapen, kemikalier eller andra medel till att begå terrorhandlingar, 

men även den som uppmanar till terrorhandlingar och inspirerar till aktioner kan i vissa 

situationer omfattas.158 Att ansluta sig till ISIL är också olagligt enligt bestämmelsen i § 

136 a.159  

Enligt förarbetena är regleringen i första hand ett tillägg till redan existerande 

bestämmelser och den riktar sig till dem som på olika sätt hjälper till att bilda och 

upprätthålla en terroristorganisation, exempelvis genom att rekrytera medlemmar till den, 

styra den eller ge materiellt stöd till den.160 Utgångspunkten är att endast kvalificerat 

deltagande ska omfattas, den passiva formen faller därmed utanför bestämmelsens 

räckvidd.161 Vad som utgör ett passivt deltagande utvecklas inte, men ett exempel skulle 

gissningsvis kunna vara att sympatisera med en organisation utan att aktivt handla för att 

visa detta. Att svära trohetsed till en organisation är dock enligt ett uttalande från 

lagmannsretten tillräckligt för straffansvar enligt § 136 a.162  

Vad gäller subjekten som ska träffas av bestämmelsen och huruvida humanitärt 

arbete ska täckas finns ett intressant resonemang i bestämmelsens förarbeten. Utredarna 

menar att olika terroristorganisationer har olika profiler, vissa är tydligt aktionsinriktade, 

medan andra samtidigt rekryterar stöd genom att verka som frigörelsegrupper. Detta är 

dock inte relevant och så länge organisationen har som huvudmål att begå 

terrorhandlingar, eller då en väsentlig del av gruppens verksamhet består i att begå sådana 

handlingar, ska ett deltagande anses straffbart. Detta menar författarna stämmer överens 

med artikel 11 i EKMR, där endast fredliga sammanslutningar skyddas.163 I förarbetena 

menar man att logistiska och humanitära insatser som kommer ISIL tillgodo frigör 

resurser som i sin tur kan brukas till deras kärnverksamhet – som i ISIL:s fall är att skapa 

sitt kalifat genom terroristverksamhet.164 Frågan är hur denna bedömning ska göras, hur 

avgörs det om den huvudsakliga verksamheten är inriktad på att begå terroristhandlingar? 

                                                           
158 Prop. 131 L (2012-2013), s. 77. 
159 Andersson A., m.fl., Fremmedkrigere, s. 37, som hänvisar till LB-2015-108037 s. 11. 
160 Prop. 131 L (2012–2013) s. 41. 
161 A.prop. s. 41.  
162 LB-2015-108037 s. 9. 
163 Prop. 131 L (2012 – 2013) s. 41. 
164 A.prop. s. 41. 
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Bör även den enskilda individen göra denna bedömning innan den väljer att exempelvis 

gå på ett möte som hålls av organisationen? Måste åklagaren bevisa att individen har gjort 

denna bedömning och sedan dragit slutsatsen att organisationen huvudsakligen är en 

terroristorganisation? Dessa frågetecken, som tyvärr inte besvaras i bestämmelsens 

förarbeten, visar på en godtycklighet i lagstiftningen, som med stor sannolikhet även kan 

komma att drabba den svenska lagstiftningen. Det ligger nära till hands att anta att det 

blir en objektiv bedömning, där sakkunniga och experter kallas in till domstolen för 

information om den aktuella terroristorganisationen, vilket också har varit läget i de 

norska fall jag har läst och redogör för nedan.165  

Begreppet terroristorganisation ska i norsk rätt förstås som en sammanslutning med 

visst mått av struktur och varaktighet, där huvudmålet med verksamheten eller där 

väsentlig del av verksamheten går ut på att begå terrorbrott. Gruppen ska också ha 

demonstrerat en vilja till att realisera sina mål. En grupp som vid ett tillfälle uppfyllt 

kriterierna för en terroristorganisation ska inte för alltid klassificeras som en 

terroristorganisation, utan ska vid prövningen uppfylla kraven.166 Utredarna fastlår att 

bedömningen kring en organisations karaktär ska ske efter en objektiv prövning. Däremot 

uttalar utredarna att om en organisation är terrorlistad av flera länder är det en relevant 

faktor i bedömningen.167  

Det subjektiva rekvisitet är uppsåt till sitt deltagande, att organisationen är en 

terroristorganisation samt att den har med olagliga medel vidtagit åtgärder för att 

förverkliga sitt syfte. Det krävs inget uppsåt till terrorism med sitt deltagande, då 

handlingen i sig anses klandervärd, med eller utan terroravsikt.168  

Noterbart är att utredarna i förarbetena till den norska deltaganderegleringen 

begränsar sig till att utreda huruvida en sådan lagstiftning skulle strida mot den europeiska 

föreningsfriheten, och nämner inte alls den norska föreningsfriheten i sammanhanget. Det 

kan tyda på att den europeiska föreningsfriheten är mer långtgående än den norska och 

att utredarna av den anledningen endast prövar bestämmelsen förenlighet med den 

europeiska föreningsfriheten, då konventionens bestämmelser har företräde framför de 

norska bestämmelserna, enligt § 3 menneskerettsloven. Vad gäller den europeiska 

                                                           
165 Se exempelvis LB-2015-108037 s. 16 f. Se även prop. 131 L (2012 – 2013) s. 42. 
166 Prop. 131 L (2012 – 2013) s. 41 f.  
167 A.prop. s. 86 f. 
168 A.prop. s. 42. 
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föreningsfriheten konstaterar utredarna relativt snabbt att den endast skyddar fredliga 

föreningar och hänvisar till Europadomstolens praxis som visar att artikel 11 EKMR inte 

uppställer hinder för stater att tvångsupplösa politiska partier som uppmuntrar till våld, 

eller för en politik som är oförenlig med en demokrati och dess värderingar. Utredarna 

menar därmed att terroristorganisationer som till sin definition har som huvudmål att begå 

terroristhandlingar, eller där en väsentlig del av gruppens verksamhet går ut på att begå 

sådana handlingar, inte kan skyddas av art. 11 EKMR. Däremot menar utredarna att 

fredlig verksamhet till stöd för en terroristorganisation kan vara skyddad av artikel 11, 

utan att närmare utreda som så kan vara i fallet med det presenterade lagförslaget. 

I Norge ekar debatten om föreningsfriheten tom. En stark kritik till regleringen är 

dock att den kriminaliserar gärningar som redan är kriminaliserade.169 En uppfattning är 

att befintliga deltagare behöver erkänna och godkänna deltagaren som en deltagare för att 

ansvar ska kunna utkrävas, vilket bedöms vara problematiskt.170 De enda 

tolkningsförslagen som klarar både aktivitetskravet (kriminalisera aktivitet istället för 

tankar) och klarhetskravet är förhållanden som i stor grad redan är kriminaliserade. Vissa 

bedömare anser att deltagandelagstiftningen har fungerat som ett ypperligt verktyg för att 

lagföra farliga extremister i Norge, och på så sätt minskat antalet terrorresor och farliga 

hemvändare. Andra menar att denna minskning snarare beror på motgångar hos ISIL.171 

Det finns svårigheter med att bevisa att personer deltagit i en terroristorganisation, 

då många hävdar att de åkte till exempelvis Syrien för att strida tillsammans med YPG, 

eller bedriva humanitär hjälp. Av den anledningen instiftades § 145 – där kamp med andra 

extremistiska grupper också förbjuds. § 145 anses till skillnad från § 136 a utgöra en 

nykriminalisering.172 Man upplever alltså bevissvårigheter även med § 136 a, trots att 

bevissvårigheterna till stor del var det som ledde till lagstiftningen.173 Normen i norska 

rättstradition har tidigare varit att knyta straffansvar till konkreta handlingar, men i och 

med införandet av § 136 a och § 145 menar vissa bedömare att denna princip inte längre 

                                                           
169 Andersson A., m.fl., Fremmedkrigere, s. 89. 
170 A.a. s. 90. 
171 Remissyttrande från Uppsala universitets juridiska fakultet för Ds 2017:62, s. 3. 
172 Andersson A., m.fl., Fremmedkrigere, s. 49. 
173 A.a. s. 37. 
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efterträds och straffrätten har därmed blivit mer pre-aktiv, vilket innebär att straffrätten 

används som ett medel för att avvärja kriminella handlingar innan de genomförs.174  

5.3 Norsk praxis  

Fram till november 2017 har nio personer dömts för deltagandebrottet eller försök till ett 

sådant deltagande i norsk domstol.175 Bestämmelsen har hittills endast tillämpats på 

terroristorganisationerna ISIL och Jabhat al-Nusra.176 Nedan illustreras två av dessa fall, 

för en inblick i hur lagstiftningen tillämpas i praktiken. Jag kommer endast att återge och 

diskutera de delar av rättsfallen som är av relevans för denna uppsats. Jag kommer inte 

att sidhänvisa till domskälen vad gäller mål TOSLO-2016-84225-2, då digitala fall 

beklagligen saknar sidnummer och inte heller är disponerade i punkter.  

5.3.1 Pilot-fallet 

Pilot-fallet för när någon dömdes för deltagande i terroristorganisation i enlighet med § 

136 a (då § 147 d) var i Oslos tingsrätt i maj 2015, två år efter att bestämmelsen trädde i 

kraft.177 Målet blev överklagat och hamnade till slut i Hoyesterett.178 I målet stod tre unga 

män åtalade för brott mot § 136 a. En man född 1984 (person A) dömdes till fängelse för 

deltagande i terroristorganisation, en man född 1986 (person B) till fängelse för 

deltagande i en terroristorganisation och försök till att bidra med ekonomiskt stöd eller 

annat materiellt stöd och en man född 1989 (person C) dömdes till fängelse för försök till 

att bidra med ekonomiskt eller annat materiellt stöd till en terroristorganisation. 

Grunderna för åtalen var att person A och B hade svurit sin lojalitet till 

terroristorganisationen ISIL och ställt sig under organisationens kommando, samt 

tjänstgjort med vapen för terrorgruppen i Syrien. Därefter återvände de till Norge och 

förberedde sig för att åka tillbaka till Syrien, bl.a. genom att införskaffa militär 

utrustning.179 Därutöver hade person B och C försökt tillhandahålla materiellt stöd till 

ISIL genom att införskaffa bl.a. två taktiska västar, som de försökte sända till en 

mottagare i terroristorganisationen i Syrien. När A och B återvände till Norge från Syrien, 

                                                           
174 A.a. s. 46. 
175 Ds 2017:62 s. 70 ff. 
176 Andersson A., m.fl., Fremmedkrigere, s. 37. 
177 TOSLO-2015-175034. 
178 HR-2016-01422-A. 
179 HR-2016-01422-A s. 2. 



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

54 
 

fortsatte de att uttala sig positivt om ISIL och sitt stöd till organisationen, något som enligt 

Borgarting lagmannsrett, dit målet blev överklagat, var ägnat att ge ökat stöd för den.180  

Själva deltagandebegreppet utvecklas inte så mycket i Hoyesterett som fokuserar 

på straffvärderingen, men däremot i underinstanserna. I tingsretten menar man att det 

faktum att person B hade ISIL:s flagga som profilbild på Facebook talar för sympatier 

med terroristorganisationen.181 Tingsretten menar även att det faktum att person B poserar 

på bild tillsammans med andra uttalade ISIL-sympatisörer talar för att person B gör sig 

skyldig till ett deltagande i ISIL, trots att han menar att han tillhörde en annan grupp, en 

grupp som befann sig i Syrien för att bedriva humanitär hjälp.182 Därutöver nämns det 

flera gånger i domstolens utredning att person B refererar till ISIL såsom ”vi” i 

telefonsamtal med diverse andra personer, vilket talar för att han ser sig själv som en del 

av organisationen. Även person A har i flera telefonsamtal och e-postmeddelanden uttalat 

sig på ett sätt som talar för att han tillhörde ISIL, bl.a. har han pratat om ISIL-ledaren Abu 

Bakr al-Baghdadi som om det vore hans chef. Detta visade enligt tingsretten att person A 

var medlem i ISIL och var under deras kommando.183 Därutöver har även person A haft 

en ISIL-flagga som profilbild på Facebook.184 Även det faktum att person A och B har 

svurit ed till ISIL, talar starkt för deras anknytning till terroristorganisationen.185 I 

lagmannsretten konstaterar man att ett medlemskap i en terroristorganisation måste anses 

vara ett bidrag som täcks av straffbestämmelsen. Domstolen menar att: utan medlemmar 

blir det ingen organisation, och ett medlemskap är därmed klandervärt. Däremot, menar 

lagmannsretten, är medlemskap inte en förutsättning för deltagande.186   

Noterbart är tingsrettens diskussion om en slags nedre gräns för vad som kan 

klassificeras såsom annat materiellt stöd i enlighet med bestämmelsen. Denna diskussion 

uppkommer eftersom person B och C misstänks för försök till att bidra med materiellt 

stöd till en terroristorganisation. Lagens ordalydelse kräver inte att det rör sig om militärt 

material, även om domstolen resonerar på ett sätt som att det i realiteten skulle behövas 

en militär karaktär för att högt straff ska dömas ut, eller ens för att förfarandet ska vara 

                                                           
180 LB-2015-108037. 
181 TOSLO-2015-175034 s. 15. 
182 TOSLO-2015-175034 s. 16. 
183 TOSLO-2015-175034 s. 26. 
184 TOSLO-2015-175034 s. 27. 
185 TOSLO-2015-175034 s. 24. 
186 LB-2015-108037 s. 10. 
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olagligt. Både tingsretten och lagmannsretten menar att det finns en nedre gräns till följd 

av att deltagandet ska vara kvalificerat. Bidrag som strumpor och en uppmuntrande bok 

har tagits upp såsom exempel när denna gräns har diskuterats.187 Domstolarna fördjupar 

sig dock inte i vad som utgör denna nedre gräns, då det aktuella bidraget i fallet tydligt 

omfattas av begreppet annat material, då det rör sig om ett genomtänkt stöd med 

uppenbar militär funktion. I Hoyesteretten betonar man vid straffvärderingen att paketet 

inte var slumpmässigt, utan bestod av noggrant utvalda kläder enligt mottagarens 

instruktioner.188 Detta bör också vara något som man bör ta hänsyn till vid beslutet om 

att väcka åtal. Än en gång uppstår en slags godtycklighet, det kan alltså vara tillåtet att 

sända ”vanliga” kläder till ISIL? Är det omfattningen av materialet som avgör? Och är 

det tillåtet att sända material om det är på eget initiativ? Dessa frågor får man tyvärr inte 

svar på av domstolarna. 

I det redogjorda fallet bestod deltagandet av tillsynes tydliga kopplingar till ISIL. 

Det fanns bevis för att två av personerna med all sannolikhet har spenderat tid i Syrien i 

strid och två har försökt skicka militär hjälp till ISIL, med uppsåtet att hjälpen skulle 

hamna hos ISIL. De två första personerna har alltså med största sannolikhet begått väldigt 

allvarliga brott, som kanske är svårare att bevisa. Vid en ytlig analys kan det därför anses 

rimligt att de blir dömda.189  Efter en mer djupgående analys, där man reder ut vad de blir 

dömda för verkar det dock snarare vara för att de har haft ISIL:s flagga som profilbild, att 

de varit på bild med andra troliga terrorister, att de har uttalat sig som om de tillhör ett 

”vi” med ISIL, att de svurit lojalitet till ISIL m.m. Det är alltså deras tillhörighet till 

gruppen som enligt domstolarna är det klandervärda, och som slutligen leder till att de 

blir dömda till fängelse. Den tredje personen däremot, person C, döms för deltagande i 

form av ett bidrag av materiellt stöd till ISIL. Vid ytlig läsning kan detta utfall anses mer 

orimligt än det förstnämnda – han har ju bara varit en slags mellanhand för ett paket 

innehållande kläder. Efter en djupgående analys kan jag dock anse att hans bidrag är mer 

klandervärt, och framförallt rimligt att dömas för, än det deltagande som person A och B 

döms för. Person C har ju aktivt bidragit till, eller i alla fall försökt bidra till ISIL. Det 

kan också anses att sådant deltagande stärker organisationen mer än när det handlar om 

                                                           
187 TOSLO-2015-175034 s. 33. 
188 HR-2016-01422-A p. 32. 
189 HR-2016-01422-A p. 24. 
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att svära lojalitet till, eller ”tillsluta” sig till den. C:s bidrag kan ju i realiteten ha frigjort 

resurser och på så sätt ökat ISIL:s chanser att bedriva terrorverksamhet.  

Anmärkningsvärt är också tingsrettens fokus på hur de tilltalade själva har upplevt 

deras relation till terroristorganisationen. Är huvudsaken att deltagaren själv ser sig som 

en del av terroristorganisationen? Det har inte utretts huruvida terroristorganisationen har 

sett individerna såsom en del av gruppen, vilket förvisso är förståeligt i ISIL:s fall, då 

strukturen i organisationen gör det väldigt svårt för att gruppen ska ”godkänna” personers 

tillträde och handlingar. Det nämnda blir intressant ur svensk aspekt, då ISIL som nämnt 

aldrig tog på sig ansvaret för terrordådet på Drottninggatan den 7 april.  

Noterbart är att domstolarna inte berör föreningsfriheten alls. Den eventuella 

konflikten mellan föreningsfriheten och deltagandelagstiftning berörs som nämnt i 

begränsad mån i bestämmelsens förarbeten, men där hänvisar utredarna endast till 

EKMR.  

Lagmannsretten och Hoysteretten går noggrant igenom de aktuella 

organisationerna för att avgöra om ett deltagande i dem är klandervärt. Organisationens 

karaktär spelar även en roll vid straffutmätningen i Hoyesterett.190 Domstolarna gör 

därmed noggranna och självständiga bedömningar för att avgöra om organisationen utgör 

en sådan organisation som bör omfattas av straffbestämmelsen.191 Tingsretten konstaterar 

endast kort att ISIL är terrorlistad av FN samt att organisationen har begått en rad 

terrorhandlingar, samt brott mot mänskligheten och andra krigsförbrytelser.  

5.3.2 Hussain-fallet  

I april 2017 stod två män åtalade för olika former av deltagande i en 

terroristorganisation.192 Fallet var det första målet där försök till deltagande, samt 

deltagande uteslutande från norskt territorium, prövades inför norsk domstol. Ena mannen 

född 1985 (person A) blev i tingsretten dömd för både deltagande och tillhandahållande 

av materiellt och ekonomiskt stöd till en terroristorganisation till fängelse i 9 år. Den 

andra mannen född 1997 (person B) dömdes för försök till deltagande i en 

terroristorganisation till fängelse i 2 år och 10 månader. Person A:s deltagande bestod 

                                                           
190 HR-2016-01422-A p. 20.  
191 Se LB-2015-108037 s. 16 f. 
192 Förfaranden: TOSLO-2016-84225-2, LB-2017-84014. Målet överklagades även till Hoyesterett 

gällande vissa punkter som jag inte kommer att lyfta här (HR-2018-732-U). 
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bl.a. av att han pratade om ISIL-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi såsom ”vår ledare” och 

pratade offentligt om att de troende tog sig till den islamiska staten för att fullfölja deras 

heliga plikt – jihad. Han organiserade och underlättade även resor för personer som ville 

ansluta sig till ISIL, genom bl.a. rådgivning angående resrutt, inköp av utrustning, köp av 

biljetter samt vidarebefordring av kontaktuppgifter till ISIL-anknutna personer. Hans 

tillhandahållande av stöd till ISIL bestod bl.a. av köp av militär utrustning, ryggsäck, 

fleecetröjor, handskar, samt överföring av pengar till personer som deltog i ISIL. Person 

B försökte resa till ISIL-kontrollerade områden i Syrien från Oslo. Han påbörjade resan 

och hann komma till Göteborg innan han greps av svensk polis på Landvetter flygplats. 

Han hade även köpt flygbiljetter och utrustning till resan samt bokat boende. Därutöver 

hade han mottagit en mobiltelefon samt instruktioner om hur han skulle transportera sig 

över gränsen från Turkiet till Syrien.193 

Person A har även varit en framstående ledarfigur i organisationen Profeten 

Ummah, som är en sunnimuslimsk grupp i Norge med salafistisk ideologi. Deras 

aktiviteter bestod bl.a. av att arrangera politiska demonstrationer, informationsspridning 

på offentliga platser, möten och lektioner för aktiva personer i islamistiska miljöer, samt 

spridande av propaganda. Gruppen vänder sig emot demokrati och visar ett motstånd till 

norska lagar. Därutöver används en våldsorienterad retorik. I egenskap av ledare för 

denna grupp har person A deltagit i ett flertal intervjuer och dokumentärer, där han uttalat 

stöd till ISIL.194 Detta var orsaken till att rättsfallet blev föremål för stor medial 

uppmärksamhet.195 I målet framgår att person A i och med dokumentären blev känd över 

hela Norge och att ett flertal personer tog kontakt med honom efter att ha sett 

dokumentären, för att få hjälp med att ta sig till ISIL-kontrollerade områden.196 Ett 

intressant scenario hade varit om en sådan dokumentär hade gjorts i Sverige, där 

deltagandelagstiftningen ska inkludera straffansvar för medverkan. En dokumentär om 

ISIL som resulterar i att ett stort antal personer ansluter sig till ISIL för att delta i dess 

verksamhet skulle teoretiskt sett kunna omfattas av den svenska deltagandelagstiftningen, 

då bestämmelsen ska omfatta informationshantering och publicitet.197 Jag har svårt att se 

                                                           
193 LB-2017-84014 s. 2 ff. 
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195 Andersson A., m.fl., Fremmedkrigere, s. 30. 
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197 Ds 2017:62 s. 96. 
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att det skulle klassificeras som perifera företeelser om resultatet skulle gynna ISIL, men 

det är troligt att ett sådant scenario av andra anledningar skulle anses som ringa och 

därmed inte leda till straffansvar. Något annat utfall vore orimligt.  

I Hussain-fallet går tingsretten igenom ISIL som organisation för att avgöra om ett 

deltagande i dem ska anses klandervärt. Tingsretten uttalar att ISIL frekvent genomfört 

självmordsdåd riktade mot civilbefolkningen med målet att skapa kaos och inbördeskrig. 

Därutöver nämns att ISIL använder sig av offentliga avrättningar för att skapa rädsla och 

att dessa ofta filmas i propagandasyfte. ISIL benämns av tingsretten som brutal mot 

civilbefolkningen och domstolen går noga igenom terroristorganisationens verksamhet, 

ambitioner och metoder. Slutligen konstaterar tingsretten även att ISIL sedan 2013 är 

terrorlistad av FN. Domstolen konstaterar också att både A och B var medvetna om att 

ISIL var terrorlistade samt om ISIL:s verksamhet. Detta visar enligt mig att metoden för 

att avgöra om huruvida en organisation utgör en sådan som ska omfattas av 

deltagandelagstiftningen är relativt rättssäker. Att endast utgå från FN:s och EU:s 

terrorlistor kan inte vara särskilt rättssäkert, då dessa upprättas i politiska sammanhang 

och därmed präglas av politiska värderingar. Även lagmannsretten gör en tolkning av 

ISIL:s karaktär, om än kortare.198  

Något som är intressant att lyfta är det försvar som person B:s advokat förde fram i 

rättegången, nämligen att person B erkände att han hade försökt ta sig till Syrien, men att 

syftet var att ansluta sig till en annan oppositionsgrupp än ISIL. Argumentet höll inte i 

rätten då domstolen ansåg det bevisat att person B faktiskt hade som syfte att resa till 

Syrien för att delta i ISIL:s verksamhet.199 Försvaret är ändock intressant, då det kan 

uppstå stora bevissvårigheter vad gäller vilken organisation deltagandet och samröret 

gäller, samt utredningen kring vilka organisationer som anses vara av den karaktär som 

straffbestämmelsen riktas mot. Denna problematik gör sig inte längre gällande i Norge 

efter införandet av § 145 i straffeloven år 2016, som stadgar ett straffansvar för deltagande 

i militär konflikt utomlands inom ramen av en icke-statlig väpnad grupp. § 145 gör alltså 

inte skillnad på väpnade grupper som anses som terroristorganisationer och som anses 

som frihetliga oppositionsgrupper. I Sverige däremot, där vi inte har en sådan lagstiftning, 
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kan denna problematik göra sig gällande. Här kan återigen nämnas att en statlig utredning 

som föreslår en kriminalisering likt § 145 har presenterats, men ännu inte lett till lag.  

5.4 Skillnader mellan den norska och svenska lagstiftningen  

Som tidigare nämnt fungerar den norska deltagandelagstiftningen som en förebild för den 

svenska utredningen om en sådan lagstiftning. Av den anledningen ligger det nära till 

hands att anta att den svenska eventuella deltagandelagstiftningen i stort sett kommer vara 

identisk med den norska. Vissa skillnader går dock att finna. I den norska bestämmelsen 

är medverkan undantagen från straffansvar, till skillnad från den svenska där medverkan 

till deltagande och samröre också omfattas. Den svenska bestämmelsen kan i det 

hänseendet anses vara mer långtgående vilket gör det svårare att förutse vilka handlingar 

som kan träffas. En annan viktig skillnad är att norska åklagare inte har åtalsplikt, vilket 

den svenska åklagaren har. Den svenska åtalsplikten leder till att vi inte har råd med att 

formulera breda förbud, såsom Norge kan.200 Därutöver kan man finna skillnader i den 

norska och svenska föreningsfriheten. En viktig skillnad är att den norska 

föreningsfriheten inte uppnådde lagskydd förrän 2014, något som skedde i Sverige 1974. 

Detta kan tyda på att föreningsfriheten inte ansetts vara av lika stor vikt i Norge som i 

Sverige. En viktig faktor att lyfta är också att Sverige har relativt långtgående 

stämplingsbestämmelser i en internationell jämförelse, vilket har varit ett av argumenten 

mot en deltagandelagstiftning i Sverige.201 Detta faktum kan minska behovet av en 

deltagandelagstiftning i Sverige. Vad gäller definitionerna av terroristorganisationer finns 

inte så stora skillnader. I § 136 a uppställs dock ett krav på att sammanslutningen ska med 

olagliga medel ha vidtagit åtgärder för att förverkliga sitt syfte. Motstående krav finns 

inte i den svenska lydelsen. Rekvisitet har dock inte prövats i de presenterade fallen, med 

undantag för Pilot-fallet, där domstolen kort konstaterar att en fällande dom inte kräver 

uppsåt i förhållande till att organisationen är terrorlistad eller att deltagandet är olagligt.202 

                                                           
200 Cameron I., Jonsson Cornell A., Terroristbrott – en översikt, svjt 2017 s. 709.   
201 Svar på fråga, Kriminalisering av deltagande i terrororganisationer, 2003/04:1045. 
202 LB-2015-108037 s. 13 f.  
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6   Utgör deltagandelagstiftningen en begränsning av 

föreningsfriheten? 

6.1 Begränsning enligt RF? 

Resonemanget om fri- och rättigheters skyddsområde är något som många gånger lyfts 

av förespråkarna för en deltagandelagstiftning, bl.a. av justitieminister Morgan 

Johansson. Han menar att syftet med föreningsfriheten inte är att underlätta för 

sammanslutningar att bedriva terrorism, och hänvisar därmed implicit till förarbetena till 

föreningsfriheten och resonemanget om vad föreningsfriheten har för ändamål och 

skyddsområde.203 Vad han inte har pratat om i media är dock den effekt som kommer att 

uppstå, alltså att även lovlig verksamhet som bedrivs av och inom ramen för en 

terroristorganisation, kommer att kriminaliseras. Utredarna i Ds 2017:62 hänvisar till att 

föreskriften om deltagande riktar sig mot något som inte ingår i det område som skyddas 

av rättighetsregleringen, och att det faktum att möjligheten att utnyttja friheten inskränks 

därmed inte utgör en begränsning.204 Att effekten därmed blir att lovlig verksamhet träffas 

av bestämmelsen avvisas alltså av utredarna med hänvisning till att terroristverksamhet 

inte ingår i skyddsområdet. Utredarna menar att om man kommer fram till ett annat 

resultat skulle lagstiftaren framstå som motsägelsefull, eftersom man i utredningen till 

utvidgning av finansieringslagen (finansieringspropositionen) kom fram till att 

föreningsfriheten inte satte hinder för sådan utvidgning.205 I finansieringspropositionen 

hävdade man att ändamålet med den föreslagna bestämmelsen inte syftade till att 

begränsa möjligheterna för enskilda att bedriva lovlig verksamhet i föreningsform och att 

den tänkbara effekten, d.v.s. försvårandet för sammanslutningen att bedriva lovlig 

verksamhet, exempelvis skolor eller sjukhus, inte är en begränsning som utgör ett 

naturligt led i straffregleringen.206 Där kombinerades alltså begreppet tänkbar effekt från 

maskeringsförbudet, med begreppet naturligt led i straffregleringen från 

grundlagsmotiven från 70-talet.207 Det hävdas också att det inte heller är en effekt som 

indirekt påverkar de syften som föreningsfriheten ska tillgodose. Bedömningen skulle 

                                                           
203 Svt, Regeringen vill kriminalisera deltagande i terroristorganisationer, 12/4-2017.  
204 Ds 2017:62 s. 100. 
205 Prop. 2015/16:78 s. 55. 
206 A.prop. s. 55. 
207 Ds 2017:62 s. 99. 
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kunna översättas till att utreda om det helt enkelt finns någon direkt eller indirekt effekt 

som påverkar rätten till fri åsiktsbildning, att verka gemensamt för olika ändamål, eller 

något annat av de syften som finns bakom regeringsformens föreningsfrihet.208 Man 

förutser alltså tänkbara situationer där personer de facto kan förhindras från att utöva 

föreningsfriheten, i enlighet med maskeringsförbudets tillägg, men menar att dessa 

situationer inte omfattas av frihetens skyddsområde. I Ds 2017:62 verkar man ha valt en 

annan väg och redan från börjat fastslagit att regleringen inte riktas mot föreningsfrihetens 

skyddsområde och därmed behöver de eventuella effekterna inte utredas. Utredarna 

menar att syftet med föreningsfriheten inte rimligtvis kan vara att skydda 

sammanslutningar av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig 

skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.209 

Därmed finns en viss diskrepans i resultaten och utredarna i promemorian är otydliga i 

sin hänvisning till finansieringspropositionen, som ju gjort bedömningen kring effekter 

och därmed medgett att regleringen befinner sig inom föreningsfrihetens skyddsområde. 

Det kan hända att utredarna i Ds 2017:62 implicit gör samma bedömning genom att 

hänvisa till finansieringspropositionen, d.v.s. bedömningen att effekterna som kan liknas 

vid begränsningar av friheten inte utgör ett naturligt led i straffregleringen, samt att 

effekterna inte indirekt påverkar de syften som föreningsfriheten tillgodoser. Oavsett hur 

utredarna har tänkt bör det redovisas mycket tydligare än vad de har gjort. 

Då jag anser att bedömningen som gjorts i promemorian är otillräcklig ska jag 

nedan gå igenom den prövning som presenterats i uppsatsen, som alltid bör göras för att 

avgöra om en åtgärd eller föreskrift utgör en begränsning av en grundlagsfäst rättighet.  

6.1.1 Föreligger fysiskt tvång eller kriminalisering? 

Om kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 skulle genomföras så skulle ett visst beteende, 

deltagande i en terroristorganisations verksamhet, kunna leda till att åtal väcks och i 

slutänden till eventuellt fängelsestraff. Det finns därmed ett tydligt ingripande från statens 

sida: kriminalisering, samt vissa tvångsåtgärder som skulle kunna användas av staten. 

Sanktionskravet är därmed uppfyllt.  

                                                           
208 Om vad som är direkt respektive indirekt effekt se Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 279. 
209 Ds 2017:62 s. 100. 
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6.1.2 Avser föreskriften det område/syfte som skyddas av regeln? 

Huruvida föreskriften avser föreningsfrihetens skyddsområde är en ytterst svår 

bedömning att göra. Detta inte minst då rättsläget är oklart kring om bedömningen ska 

ske tillbakablickande och med grundlagsmotiven från 70-talet som vägledning, eller om 

bedömningen ska ske med bakgrund i dagens samhälle och rådande normer och 

opinioner. Klart är att föreningsfrihetens syfte innebär att alla ska kunna mötas och 

diskutera, tycka, utvecklas och verka för olika syften. Klart är också att lagstiftaren inte 

ville utesluta vissa syften och ändamål, utan ville lämna den uppgiften till framtida 

rättstillämpare.210 Jag är av meningen att regeringsformen ska tolkas som ett levande 

dokument och följa stora samhällsförändringar och på så sätt möta samhällets behov på 

bästa sätt. Det nämnda talar för att 2:1 1 st. p. 5 RF och 2:24 RF ska tolkas på ett sätt som 

resulterar i att terroristverksamhet inte skyddas av regeln om föreningsfrihet.  

Den i utredningen presenterade deltagandelagstiftningens räckvidd kommer att vara 

väldigt långtgående och det är svårt att överblicka dess konsekvenser. Av den anledningen 

anser jag att det är omöjligt att utesluta att föreskriften avser det område som skyddas av 

föreningsfriheten. Därutöver är det enligt min och flera andras mening inte önskvärt i en 

rättsstat att definiera bort rättigheter på det här sättet och därmed åsidosätta prövningen 

kring om åtgärden är proportionerlig och godtagbar i ett demokratiskt samhälle.211 Jag 

anser inte heller att det är lämpligt att laborera med underförstådda begränsningar när det 

redan finns ett uttryckligt, och dessutom uttömmande begränsningsutrymme.  

Enligt förslaget om deltagandelagstiftning ska det bli straffbart att delta i vissa typer 

av möten, sprida information om vissa organisationer, utföra transporter, ordna 

möteslokaler etc. Det uppräknade är handlingar som typiskt sett är nödvändiga i ett 

föreningsliv. Bestämmelsen ska förvisso endast träffa sådana gärningar i förhållande till 

klandervärda organisationer, där det finns en anknytning till terroristorganisationens 

verksamhet och där gärningarna ingår som en naturlig och integrerad del i verksamheten. 

Det faktum att lovlig verksamhet som är tillåten när den bedrivs av en enskild förbjuds 

när den begås inom ramen av en förening kvarstår dock, vilket strider mot en viktig 

beståndsdel i föreningsfrihetens skyddsområde. Ett överhängande syfte bakom fri- och 

rättigheterna bör dock även vara att värna om demokratin och den fria åsiktsbildningen, 

                                                           
210 Prop. 1975/76:209 s. 112. 
211 Se bl.a. remissyttrandet från Uppsala universitets juridiska fakultet för Ds 2017:62, s. 2. 
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något som organisationer som bedriver terroristverksamhet inte gör.212 Särskilt allvarlig 

brottslighet innefattar ju gärningar som begås med avsikten att injaga skräck i en 

befolkning, eller att förmå en regering att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd. Även 

om begreppet demokrati är ett svårhanterligt begrepp så vill jag våga påstå att ett sådant 

agerande syftar till att undergräva den demokratiska samhällsordningen. Det nämnda 

skulle kunna vara ett argument för att terroristorganisationers verksamhet därmed skulle 

kunna exkluderas från föreningsfrihetens skyddsområde.  

Det finns olika meningar kring om bedömningen ska göras med beaktande av vad 

den påstått begränsande föreskriften avser, eller med beaktande av skyddsområdet och 

syftena bakom den eventuellt begränsade fri- eller rättigheten. Det gör i det här fallet 

ingen skillnad då det som föreskriften avser och frihetens syfte sammanfaller –  

föreskriften avser att träffa verksamhet som stärker en förening, och föreningsfrihetens 

skyddsområde är verksamhet som bedrivs inom föreningar. I allmänhet förespråkar jag 

dock starkt att bedömningen sker med fri- eller rättighetens ordalydelse och syfte som 

utgångspunkt, och inte den påstått begränsande föreskriftens syfte. Detta för att det 

sistnämnda alternativet ger utrymme för maktmissbruk hos den lagstiftande makten, då 

lagstiftaren kan formulera föreskrifter på ett sätt som gör det enkelt att kringgå 

rättighetsskyddet i den mening att syftesformuleringen ligger inom dess kontroll.  

Avslutningsvis anser jag att föreningsfrihetens skyddsområde är väldigt brett och 

en aning diffust. Den föreskrift som presenteras i promemorian som träffar den lovliga 

verksamheten som bedrivs i anslutning till en terroristorganisation kan ur vissa aspekter 

hamna innanför föreningsfrihetens skyddsområde och ur andra aspekter hamna utanför 

det. Något som talar för det förstnämnda är enligt min mening frihetens syfte att undanröja 

förbud av viss i sig lovlig verksamhet endast för att den bedrivs i grupp. Något som talar 

för det sistnämnda är att ett övergripande syfte med alla opinionsfriheter är värnandet av 

demokratin, något som karaktären av terrorismverksamheter starkt motsätter. Enligt 

gällande rätt är det således oklart om föreskriften avser det område som skyddas av den 

grundlagsfästa föreningsfriheten, och i sådana situationer ska bedömningen göras till den 

enskildes fördel. Jag går därmed vidare i prövningen. 

                                                           
212 Se 1:1 RF: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. 
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6.1.3 Är en rättighetsbegränsning uttryckligen eller underförstått åsyftad/utgör en 

begränsning ett naturligt led i straffregleringen/är en begränsning en tänkbar effekt? 

Det uttryckliga syftet med kriminaliseringsförslaget är att kriminalisera ett visst beteende 

och på så sätt uttrycka samhällets avståndstagande mot det beteendet. Utvidgningen av 

straffområdet sker också med det uttalade syftet att uppfylla Sveriges internationella 

åtaganden, bl.a. inom EU. Utredarna menar även att kriminaliseringen är befogad och 

nödvändig för att uppfylla målet att förhindra stora skador på människor, egendom och 

samhällen, som terrorism kan medföra. Föreskriftens uttryckliga syfte är därmed att 

motverka terrorism och brott, och inte att direkt slå ned på föreningslivet. Däremot 

framgår det underförstått, och faktiskt nästan uttryckligen, att ett syfte är att slå ned på 

terrorgruppernas organisation. Detta framgår tydligt när utredarna uttrycker att ”utan 

medlemmar eller deltagare, ingen terroristorganisation och utan organisation en 

avsevärt mer begränsad förmåga att begå terroristbrott eller annan särskilt allvarlig 

brottslighet.”.213 Därutöver är det klart att en minskad föreningsfrihet både utgör ett 

naturligt led av föreskriften och är en tänkbar effekt.  Detta eftersom att lagen bl.a. 

kommer att strafföra logistik, deltagandet i möten, informationsspridning samt materiellt 

och ekonomiskt stöd till lovlig verksamhet. En föreskrift som förbjuder deltagande i viss 

verksamhet påverkar typiskt sett alltid möjligheterna att utöva föreningsfriheten, då det 

kan finnas de som av olika anledningar vill delta i och ha samröre med 

terroristorganisationer av godtagbara och harmlösa skäl och som med 

deltagandelagstiftningen behöver avstå från att utöva sin föreningsfrihet.214  

I finansieringspropositionen ansåg utredarna att dessa uppkomna effekter inte 

träffade situationer som omfattades av frihetens skyddsområde och därmed inte var 

effekter att ta hänsyn till. En sådan bedömning skulle kunna göras även i detta 

lagstiftningsärende, d.v.s. ett konstaterande av att en begränsning av friheten är en tänkbar 

effekt, men att dessa eventuellt uppkomna situationer inte ska tas till hänsyn till då de inte 

omfattas av frihetens skyddsområde och syfte. En sådan bedömning kan styrkas med de 

argument jag presenterat ovan, att den lovliga verksamheten inte omfattas av 

föreningsfrihetens skyddsområde, då den har anknytning till terrorverksamhet, som ju 

motsätter det fundamentala syftet bakom föreningsfriheten – nämligen demokrati. Ett 

                                                           
213 Ds 2017:62 s. 80. 
214 Se prop. 2005/06:11 s 29.   
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sådant resonemang hade varit mer önskvärt än det korta och otydliga resonemanget som 

utredarna förde i promemorian.  

Avgörandet är inte helt klart men kriminaliseringsförslaget ger upphov till rent 

faktiska konsekvenser som kan liknas vid begränsningar av föreningsfriheten och den bör 

därmed behandlas som en begränsande lag. Jag går därför vidare i prövningen.  

6.1.4 Är det en tillåten begränsning? 

Följande bedömning utgår från bestämmelserna 2:21 och 2:24 RF. Eftersom 2:24 RF 

stadgar egna krav för begränsningar av föreningsfriheten anser jag att det lämpar sig bäst 

att börja med att pröva föreskriften mot kraven i 24 § och därmed ta reda på om 

föreskriften träffar sådana sammanslutningar som får begränsas enligt bestämmelsen, 

d.v.s. organisationer av militär natur, eller som bedriver förföljelse av folkgrupper. Det 

kan förmodas att de organisationer som använts som exempel i promemorian (ISIL, 

Jabhat Fatah al-Sham och andra al-Quaida-inspirerade grupper) utgör sådana 

organisationer, i enlighet med min prövning i avsnitt 2.3.3.215 I promemorian 

framkommer dock inget som förhindrar deltagandelagstiftningen från att tillämpas på 

andra terroristorganisationer, som inte utgör sådana grupper, vilket resulterar i att kraven 

i 24 § inte längre är uppfyllda. En föreskrift som hade riktat sig till deltagande i och 

samröre med vissa grupper, såsom de nämnda i promemorian, hade enligt mig klarat det 

första steget i tillåtlighetsprövningen, vad gäller legitimt mål enligt 24 §, medan 

promemorian såsom den är uttryckt i nuläget inte klarar detta steg.  

För intressets skull fortsätter jag dock i bedömningen. I 21 § ställs det upp krav på 

att begränsningen måste ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Vad som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle är svårt att 

avgöra. Viss ledning kan dock hämtas ur bestämmelsen i 1:2 RF.216 Fri- och rättigheter 

som i egna paragrafer ställer upp krav på legitimt ändamål kan dock begränsas till att 

prövas mot kraven i den enskilda paragrafen.  

Nästa steg att pröva är proportionalitetsbedömningen. Den första frågan att ställa 

sig är om deltagandelagstiftningen kan leda till förebyggandet av terrorism, som är ett 

                                                           
215 Ds 2017:62 s. 91. Se även remissyttrande från Uppsala universitets juridiska fakultet för Ds 2017:62, 

s. 2.  
216 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 100. 
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tungt vägande skäl till kriminaliseringsförslaget.217 Utredarna bedömer att 

kriminaliseringen kommer att ha en avhållande effekt. En hänvisning görs till Norge, där 

många bedömare hävdar att deras deltagandelagstiftning har bidragit preventivt vad gäller 

extremistiska miljöer. Norska säkerhetspolisen har också hävdat att det efter första 

fällande domen under § 136 a i juli 2015 följde en nedgång i antalet personer som reste 

för att ansluta sig till ISIL. Nedgången i norska medborgares anslutande till ISIL 

utomlands kan som nämnt bero på andra orsaker än deltagandelagstiftning, såsom ISIL:s 

territoriella nederlag. Därutöver menar utredarna i Ds 2017:62 att utvidgad 

kriminalisering ger ytterligare möjligheter att använda sig av hemliga och preventiva 

tvångsmedel, vilket kan ge förebyggande effekter. En risk med deltagandelagstiftningen 

är att terroristverksamheter går under jorden och därmed blir svårare att upptäcka. En 

utökad användning av hemliga och preventiva tvångsmedel kan då kompensera för att 

verksamheterna blir svårare att upptäckta. Jag tror även att deltagandelagstiftningen kan 

leda till att vissa personer avhåller sig från att exempelvis delta i ett informationsmöte, 

skicka material, anordna med lokal, logistik etc. om de vet att handlandet kan medföra 

straffansvar. Att samordna verksamheten för terroristorganisationer kommer 

fortsättningsvis att försvåras, då ribban för kriminaliserade handlingar nu blir lägre. 

Genom kriminaliseringen signalerar lagstiftaren att dessa gärningar utgör ett led i något 

klandervärt. Deltagande och samröre är dessutom relativt lätt att bevisa och det är därmed 

troligt att den kan leda till många fällande domar. Jag bedömer därmed att en 

deltagandelagstiftning kan komma ett verka preventivt, om än i begränsad mån.   

Därutöver krävs det att det inte finns några andra, mindre ingripande, alternativ. 

Utredarna själva hävdar att det inte finns några andra ändamålsenliga och effektiva 

alternativ för att nykriminalisera bidrag till en terroristorganisations förmåga att planera 

och bedriva brottslig verksamhet.218 Om föreningsfriheten skulle uppställa hinder för 

deltagandelagstiftningen så föreslår utredarna att överväga om det finns skäl att göra 

ändringar i regleringen kring föreningsfriheten och dess möjligheter att begränsas.219 

Alternativet till en deltagandelagstiftning är enligt utredarna att kriminalisera gärningar 

som på ett mera direkt sätt kan bidra till att terroristbrott och annan särskilt allvarlig 

brottslighet begås. Detta anses inte önskvärt av utredarna, då de flesta av dessa gärningar 

                                                           
217 Ds 2017:62 s. 77. 
218 A.bet. s. 82.  
219 A.bet. s. 100.  
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redan är straffbelagda. Därutöver skulle en sådan lösning inte i samma utsträckning 

motverka framväxten av extremistiska miljöer och sammanslutningar i Sverige, så som 

en deltagandelagstiftning skulle göra. Dessutom skulle man med en sådan lösning inte 

komma åt bidraget som upprätthåller och utvecklar organisationer. Ett annat argument 

mot en alternativ lösning som utredarna lyfter är att Sverige då även fortsättningsvis 

riskerar att bli en straffri zon där terroristorganisationer kan bygga upp sin verksamhet 

och där personer som deltagit i terroristorganisationer kan undgå straffansvar.220 Det finns 

en risk för att utvecklandet av diverse terroristorganisationer kan komma att ske i Sverige, 

då detta kan ske ostört i Sverige till skillnad från resterande EU-länder förutom Danmark, 

som har en sådan lagstiftning. Det nämnda utgör enligt mig ett starkt argument för en 

deltagandelagstiftning. 

Det alternativ som enligt mig står till buds och som är mindre ingripande är att 

direkt förbjuda ISIL och de andra i utredningen nämnda organisationerna. Ett sådant 

förbud skulle kunna utformas genom ett en ny lag antas, som direkt förbjuder ISIL och 

därmed en samverkan med ISIL, d.v.s. deltagande och samröre med sammanslutningen. 

Detta skulle i sin tur kunna ses som onödigt då de nämnda organisationerna redan träffas 

av olovlig kårverksamhet. Ett sådant förbud är dock mindre ingripande än den 

presenterade deltagandelagstiftningen, då en sådan lag endast träffar vissa 

terroristorganisationer som man anser är farliga, vilket minskar lagens räckvidd och gör 

den mer förutsebar. Bortsett från det kan jag inte se andra mindre ingripande alternativ 

som uppnår samma resultat som deltagandelagstiftningen 

Det tredje och sista steget är en allmän avvägning av om vinsterna med åtgärden 

överväger det intrång som den innebär.221 Än en gång är det en prekär bedömning som vi 

står inför. Här ska den allmänna säkerheten och ordningen vägas mot föreningsfriheten. 

Om effekten blir att extremistiska miljöer minskar och att ISIL:s styrka minskar, samt att 

regleringen förhindrar framtida terrordåd i Sverige har vi stora vinster att vinna med hjälp 

av lagstiftningen. Om den inte ger sådana effekter riskerar lagstiftningen istället att ge 

upphov till stora förluster, nämligen inledandet av att rucka på våra rättsprinciper. Det är 

viktigt att ha i beaktande att förbudet har väldigt stora konsekvenser; att verka i vissa 

sammanhang blir förbjudet och föreningslivet kommer därmed minska. För att besluta 

                                                           
220 A.bet.  s. 82. 
221 Bull T., Sterzel F., Regeringsformen: en kommentar, s. 93. 
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om avvägningen behöver man fråga sig varför vi har föreningsfrihet. Kan det vara så att 

föreningsfriheten i stort ger upphov till att idéer frodas och bidrar till att landet går framåt? 

Det är svårt att överblicka framtida konsekvenser av en kriminalisering av deltagande i 

terroristorganisation. Ponera att man hade förbjudit fackföreningar efter terrordådet 

Amalthea 1908? Konsekvenserna av ett sådant förbud hade varit omfattande. Med de 

konsekvenser som går att överblicka i beaktande ser jag dock inte att 

deltagandelagstiftningen skulle medföra så pass stora ingrepp att den framstår som 

oproportionerlig.  

6.1.5 Slutsats RF 

I en sammanfattande bedömning anser jag att fler faktorer pekar mot att en 

kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation bör anses som en begränsning 

reglerna i RF, jämfört med de faktorer som pekar mot att den inte är att anse som en 

begränsning. Jag anser att det förevarande inte utgör en sådan självklar begränsning, som 

Strömberg menade endast regler de yttre formerna för en rättighets utövning, utan snarare 

en egentlig inskränkning, som ställer upp verkliga hinder. Dels anser jag att föreskriften 

kan anses avse det område som skyddas av föreningsfriheten, då jag anser att 

bedömningen måste ske utifrån rättighetens ordalydelse och syfte och inte utifrån den 

påstått begränsade föreskriften. Därutöver bedömer jag att föreskriften inte fullt ut klarar 

prövningen vad gäller kraven i 2:21 RF, framförallt då jag tror att effekterna man vill 

komma åt redan går att nå med dagens lagstiftning. Begränsningsmöjligheterna för 

föreningsfriheten är strikt utformade och uttömmande, vilket signalerar att 

föreningsfriheten är av stor vikt för samhället. Det bör enligt mig sätta stopp för att 

lagstiftaren ska kunna utvidga begränsningsmöjligheterna. Något som indikerar det 

motsatta är att syftet med föreningsfriheten inte kan ha varit att skydda sammanslutningar 

av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, 

förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Min slutsats är därmed att 

deltagandelagstiftningen, i enlighet med nyare lagstiftning, förarbeten och doktrin, bör 

behandlas som en begränsning av föreningsfriheten. Denna begränsning anser jag är 

tillåten om den endast hade tillämpats på terroristorganisationer såsom ISIL och al-

Quaida, men inte om den tillämpas på organisationer som inte är av militär natur eller 
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bedriver förföljelse av folkgrupper. En tolkning i enlighet med grundlagsmotiven och 

äldre doktrin skulle troligtvis tillåta åtgärden och inte bedöma det som en begränsning.  

För en avslutande jämförelse med det norska rättsläget ser jag inga större problem 

ur ett rättighetsperspektiv med den svenska deltagandelagstiftningen jämfört med den 

norska. En faktor som kan göra den svenska mer långtgående är att den även täcker 

medverkanansvar. Däremot är den svenska definitionen av en terroristorganisation något 

mer konkret än den norska, vilket bör resultera i att det skönsmässiga tolkningsutrymmet 

för norska och svenska domstolar i stort sett är snarlikt.  

6.2 Tillåten begränsning enligt EKMR? 

Det blir i fortsättningen intressant att se om uppsatsens frågeställning kan komma att 

behandlas i Europadomstolen. Ett sådant scenario är inte omöjligt, då alla medlemsstater 

i EU förutom Sverige och Danmark har en deltagandelagstiftning. Det kan hända att 

Europadomstolen skulle avvisa en sådan ansökan med hänsyn till att klagomålet är 

uppenbart ogrundat i enlighet med artikel 35.3 i EKMR. Nedan presenterar jag hur jag 

tror att Europadomstolen skulle döma om en sådan prövning kom upp. Jag begränsar 

bedömningen till de punkter som är av relevans för uppsatsens syfte och går därmed inte 

in i bedömningen kring om begränsningen utgör diskriminering. De i kapitel 3 

presenterade rättsfallen från Europadomstolen har alla berört politiska partier. Med 

beaktande av att staternas bedömningsmarginaler vid begränsningar av politiska partiers 

föreningsfrihet är mindre än i andra situationer, kommer jag nedan att analogisera från 

rättsfallen för att applicera prejudikaten på en deltagandelagstiftning. Prövningen 

begränsas till ISIL, då ISIL nämns ofta som exempel i Ds 2017:62.  

6.2.1 Föreligger lagstöd för åtgärden?  

Domstolen skulle inleda med att undersöka om det finns lagstöd för åtgärden. Bristen på 

precision i lagförslaget i Ds 2017:62 skulle kunna orsaka problem. Europadomstolens 

praxis visar nämligen ett krav på att lagen når upp till en viss precision och förutsebarhet 

vad gäller dess tillämplighet. Detta för att förhindra att domstolar och myndigheter får för 

stort skönsmässigt beslutsutrymme. Kravet på förutsebarhet har i Europadomstolen 

konkretiseras som att den enskilde med hjälp av juridisk hjälp ska kunna förutse 
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konsekvenserna av sitt handlande, samt omfånget av statens maktbefogenheter.222 Detta 

uttryck för legalitetsprincipen fyller flera funktioner, bl.a. leder det till att legitimiteten i 

rättighetsbegränsningar behålls. Om en rättighetsbegränsning tillämpas på ett sätt som 

inte kan anses förutsebart, kan den inte heller anses stämma överens med vad lagstiftaren 

har förutsett eller avsett. Det går därmed att ifrågasätta den demokratiska legitimiteten i 

en sådan tolkning av en rättighetsbegränsning.223 I det aktuella fallet anser jag att både 

föreskriften i Ds 2017:62 och föreskriften i 2:24 RF är relativt oförutsebara. Det blir 

ytterst svårt för en individ att beräkna vilka handlingar som kan leda till ett straffansvar. 

Det är svårt att förutse hur domstolen skulle bedöma det men det är inte omöjligt att 

föreskriftens sammansättning skulle kritiseras. I övrigt är kravet på lagstöd uppfyllt.  

6.2.2 Föreligger legitimt ändamål för begränsningen?  

Ofta ser domstolen bedömningen av om legitimt ändamål föreligger som tätt förankrat 

med nödvändighetskravet och proportionalitetsbedömningen.224 Det angivna skälet till 

kriminaliseringen i utredningen är brottsbekämpning. Den syftar till att motverka 

förmågan hos terroristnätverk att begå terroristattentat i Sverige. Ett övergripande syfte 

kan ju också anses vara statens säkerhet då terrorism utgör ett hot mot den nationella 

säkerheten. Både statens säkerhet, den allmänna säkerheten och förebyggandet av 

oordning och brott anges som legitima begränsningsändamål i artikel 11.2.  

6.2.3 Är begränsningen nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta 

ändamål?  

I domstolens praxis har det visat sig att tillåtna begränsningar kräver att det har förelegat 

ett pressing social need.  Om ett sådant behov har förelegat brukar domstolen bedöma att 

en begränsning är nödvändig. Vad gäller detta behov brukar domstolen tillse staterna en 

bedömningsmarginal, då den nationella domstolen oftast har störst kunskap om landets 

situation. Denna bedömningsmarginal brukar vara större när det bakomliggande 

ändamålet är nationell säkerhet, vilket är fallet i den här situationen. I förevarande fall 

träffar begränsningen inte ett politiskt parti, som ju brukar ge mindre 

bedömningsmarginal. Bedömningsmarginalen brukar dock bli mindre när åtgärden 

                                                           
222 Malone vs. United Kingdom. 
223 Derlén M., m.fl., Konstitutionell rätt, s. 283. 
224 Se exempelvis HADEP and Demir vs. Turkey p. 44.  
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träffas frihetens kärnområde. Det går att diskutera om så är läget i det här fallet. Beroende 

på vilka förutsättningar som är för handen i den eventuella ansökningen som kommer upp 

till prövning tror jag att domstolen skulle påpeka det. 

Om det handlar om en sammanslutning som förespråkar våld, eller där företrädare 

av sammanslutningen beter sig eller uttalar sig på ett sätt som förespråkar våld, utan att 

sammanslutningen tar avstånd från dessa uttalanden, kan det anses vara tillåtet med en 

begränsning. Bedömningen ska ske med sammanslutningens mål och medel som 

utgångspunkt och om något av dem är av våldsam karaktär så kan det vara tillräckligt för 

att rättfärdiga en begränsning. Om det finns risk för att sammanslutningen förverkligar 

sitt mål brukar det förstärka detta behov. Här kan sammanslutningens offentliga agenda 

och företrädares tankar och uttalanden vägleda. ISIL:s mål är en islamisk stat och på sikt 

en islamisk värld som följer sharialagar. De vill återställa det som de beskriver som en 

förlorad storhetstid för Islam.225 Företrädare för ISIL, bl.a. ledaren Abu Bakr al-Baghdadi 

har öppet uppmanat till våldsamma attacker mot västerländska mål.226 Dessa mål och 

medel är uppenbart oförenliga med ett demokratiskt samhälle. Det är tydligt att ISIL 

officiellt står bakom dessa uttalanden.227 Det finns stora risker att vissa delar av dessa mål 

kan förverkligas. I en sammanvägd bedömning utgör ISIL därmed en sådan våldsam 

sammanslutning med en realistisk risk att förverkliga sina mål, som kan utgöra en fara 

för samhället.  

I nödvändighetsbedömningen har Europadomstolen en tendens att titta på den 

nationella kontexten, för att avgöra om ett pressing social need föreligger. I Refah-fallet 

ansåg domstolen att sekulärismen spelat en viktig roll i den turkiska demokratin och att 

islamistiska krafter kan utgöra ett hot mot det turkiska samhället. Något som skulle kunna 

påverka bedömningen i förevarande fall är om Europadomstolen, i enlighet med Refah-

fallet, skulle beakta landets historiska och sociala skiljelinjer. I Refah-fallet beaktade 

domstolen å ena sidan omfattningen av det hot som islamistiska krafter innebar för den 

turkiska demokratin. Å andra sidan beaktade domstolen även sekulärismens ideologiskt 

viktiga roll för den turkiska staten och det turkiska civilsamhället. Domstolen mätte 

således det hot som den begränsande åtgärden syftade till att hejda samtidigt som den 

mätte vikten av det intresse som åtgärden syftade till att värna. Ifall detta resonemang 

                                                           
225 Globalis, Den islamiska staten (IS), 8/9-2016. 
226 Svd, Nytt livstecken från fruktad IS-ledare, 28/9-2017.  
227 Se exempelvis ISIL officiella tidning Dabiq, issue 15 s. 30 ff. 
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appliceras på vår situation så går det dels att likna sekulärismens viktiga roll i det turkiska 

samhället med en svensk historiskt social och politisk stabilitet, med frånvaro av yttre och 

inre hot. Terrorism framstår således som en klar motpol till denna stabilitet. Man kan 

därför ponera att Europadomstolen hade betonat vikten av att bevara en sådan balans och 

därför medgivit begränsningen. Vad gäller hotets karaktär går det inte att påstå att Sverige 

historiskt sett har fört en kamp mot terrorism. Det har dock skett ett fåtal terrorattacker i 

Sveriges historia.228 Terrorattacken som skedde i april 2017 skulle kunna påverka 

domstolens bedömning en aning. Samtidigt råder det ju en risk i hela Europa. Det har på 

senaste tiden skett ett stort antal attacker runtom i Europa. Istället för att ta hänsyn till den 

nationella kontexten kan det hända att domstolen, likt kommissionen gjorde i GCP-fallet, 

tar hänsyn till den europeiska kontexten, då terrorism idag är ett globalt problem och inte 

ett nationellt. 

Det skulle kunna antas att om domstolen är benägen att beakta ett lands specifika 

förhållanden vad gäller hotet och skyddsintresset, så är det inte alltför långsökt att 

extrapolera detta till att även omfatta den begränsade rättigheten i sig och dess historiska 

förankring i landet. Detta skulle i så fall kunna innebära att domstolen skulle beakta 

föreningsfrihetens historia och viktiga ställning i Sverige, som i så fall skulle tala för att 

begränsningen bedöms som otillåten. Det skulle dock förefalla orimligt om ett lands 

historiska framsteg vad gäller rättighetsskydd skulle leda till en mer inskränkt 

bedömningsmarginal. Länder som inte varit lika progressiva skulle med ett sådant 

tillvägagångsätt få större utrymme till att begränsa sina medborgares rättigheter.  

Som redovisats under avsnittet om Refah-fallet kan domstolens bedömning kring 

om ett ingripande anses nödvändigt sammanfattas i tre punkter: 1) finns det trovärdiga 

bevis att demokratin hotas? 2) kan handlingarna och uttalandena från partiets ledare och 

medlemmar tillräknas partiet i sin helhet? 3) huruvida handlingarna och uttalandena som 

tillräknas partiet bildar en helhetsbild av en samhällsmodell som förespråkas av partiet, 

vilken är inkompatibel med ett demokratiskt samhälle. Dessa tre punkter är uppfyllda vad 

gäller ISIL. Jag bedömer därmed att domstolen skulle komma fram till att det föreligger 

ett pressande socialt behov.  Detta kan styrkas av domstolens uttalande i Hadep-fallet om 

att en koppling mellan ett politiskt parti och en terroristorganisation objektivt sett skulle 

                                                           
228 Svt, Svenska terrordåd sedan 1908, 13/12-2010. 



Aida Babakirad 
Uppsala universitet 
Examensarbete VT18 
 
 

73 
 

kunna utgöra ett hot mot demokratin. Ett förbud som träffar terroristorganisationen direkt 

borde därmed naturligtvis ses som tillåtet enligt domstolen.  

Proportionalitetsbedömningen sker genom att ta reda på den marginella nyttan av 

en åtgärd och dess marginella negativa effekter på rättighetsskyddet. Här är en avgörande 

faktor också om det finns andra mindre ingripande alternativ. Som jag presenterade under 

RF:s proportionalitetsbedömning kan det diskuteras om ett direkt förbud av ISIL är ett 

mindre ingripande alternativ. Kriminaliseringsförslaget i Ds 2017:62 sträcker ju sig som 

sagt längre än ett förbud av en enskild organisation. I proportionalitetsbedömningen tas 

även hänsyn till föreskriftens effekt på rättigheten, d.v.s. om den är tillfällig eller 

permanent, hur pass långtgående den är samt om den närmar sig rättighetens kärna. Likt 

proportionalitetsbedömningen under RF är det svårt att överblicka vilka framtida 

konsekvenser ett förbud kan medföra. En aspekt att beakta är att alltför stora 

inskränkningar på fri- och rättigheter på sikt kan skapa framtida terrorism och på så sätt 

ge kontraproduktiva effekter. Jag vill påstå att ett starkt skydd för fri- och rättigheter och 

nationell säkerhet i viss mån verkar i symbios. Därutöver kan det förmodas att det är 

lättare att kriminalisera något än att avkriminalisera det.  

6.2.4 Slutsats EKMR  

Sammanfattningsvis bedömer jag att Europadomstolen hade godkänt 

deltagandelagstiftningen och sett det som en tillåten begränsning i förhållande till allmän 

ordning, allmän säkerhet och bekämpning av brott. Jag tror att bristen på precision och 

förutsebarhet i föreskriften skulle komma att ge upphov till en diskussion, men jag tror 

att domstolen i slutänden skulle godkänna det. Ett alternativt och troligt förlopp är att 

domstolen med hänvisning till artikel 17 anser att terroristorganisationer inte kan åberopa 

fri- och rättigheterna i EKMR, då de bedriver verksamhet som syftar till att utplåna någon 

av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen samt har en karaktär som är i direkt 

motsättning till konventionens syften.   

7   Avslutande kommentarer  

I en avslutande kommentar vill jag understryka värdet av att rättighetsskyddet 

upprätthålls, speciellt i tider som präglas av oro, anti-demokratiska krafter och rädsla. 

Detta eftersom risken för att statsapparaten ger efter i sin omsorg av medborgarnas 
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rättighetsskydd är extra stor i sådana tider.229 Det är tveklöst så att åtgärder måste vidtas, 

men en vanlig missuppfattning är att dessa åtgärder ska vidtas med lagen som verktyg. 

Enligt principen om ultima ratio ska lagstiftning vara den sista utvägen.230 Preventiva och 

rehabiliterande åtgärder hamnar annars i skymundan.  

Ett stort problem med deltagandelagstiftning har sitt ursprung i svårigheterna med 

att definiera en terroristorganisation. I Sverige har vi en stor kurdisk befolkning, från bl.a. 

Irak, Turkiet och Syrien. Separatism och självständighetstankar är en vanlig företeelse 

bland kurdiska grupper, även bland exilkurder. Många anser att PKK:s kamp mot turkiska 

staten och YPG:s kamp mot ISIL är legitim. Kriminaliseringsförslaget som det är 

utformat idag, skulle dock leda till att åtal ska väckas mot personer som deltar i och har 

samröre med dessa grupper. Detta ger ett bisarrt resultat inte minst med tanke på den 

amerikanska koalitionen med YPG och Sveriges nära band till NATO. Med det sagt 

menar jag att skillnaden mellan en ”bra” terroristgrupp och en ”dålig” inte alltid är 

glasklar. I sådana sammanhang är det extra viktigt att hålla straffansvaret till konkreta 

och klandervärda gärningar, annars finns en överhängande risk att lagstiftningen kan 

användas mot motståndsrörelser som råkar ha en ideologi som inte stämmer överens med 

den hos det politiska etablissemanget eller den enskilde domaren. Detta eftersom 

definitionen av terroristorganisationer är enkel att applicera på vilken grupp som helst, 

genom att påstå att medlemmar i gruppen sysslar med särskilt allvarlig brottslighet.  

Flertalet av de tillfrågade remissinstanserna har mottagit kriminaliseringsförslaget 

med minimal kritik.231 Jag tror att kriminaliseringsförslaget kommer att resultera i 

lagstiftning och det är mycket troligt att lagen i praktiken inte kommer att ge särskilt 

orimliga resultat, speciellt inte om man tittar på hur den har tillämpats i Norge. Enligt mig 

vore det dock mer önskvärt att gå vidare med förslaget i SOU 2016:40 och kriminalisera 

deltagandet i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. Även det förslaget är 

dock i behov av ytterligare justeringar. Dels krävs en tydligare utredning kring enligheten 

med IHL. Jag tycker också att det är värt att överväga om straffansvaret ska gälla oavsett 

vilken grupp man strider med, såsom § 145 straffeloven är uppbyggd i norska rätten.  

                                                           
229 SOU 1975:75 s. 13.  
230 Asp P., m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 33. 
231 Se exempelvis remissyttrande från Åklagarmyndigheten, Försvarsmakten, Migrationsverket och 

Stockholm universitets juridiska fakultet för Ds 2017:62. 
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En pragmatisk fördel, ur ett rättighetsperspektiv, med att införa en 

deltagandelagstiftning är att man med hjälp av en relativt återhållsam lag möjligtvis kan 

förhindra att nya terrorattacker inträffar i Sverige. Sådana potentiella attacker skulle 

eventuellt kunna leda till att ännu hårdare regler kommer på tal. Att preventivt försöka 

förhindra dessa attacker skulle kunna vara en gångbar realpolitisk kompromiss, i 

avsaknad på något mer konkret alternativ.  

Jag vill avsluta med att citera ett uttalande från grundlagsmotiven från 70-talet: 

”När RF i 1 kap. 1 § slår fast att den fria åsiktsbildningen utgör en av grundvalarna för 

den svenska folkstyrelsen, ger den uttryck för att det demokratiska styrelseskicket inte kan 

bli annat än en tom form, om de enskilda medborgarna inte har en vidsträckt frihet att ta 

del i opinionsbildningen i samhället genom att uttrycka sina åsikter, bilda föreningar, 

delta i demonstrationer etc.”232 Detta är viktigt att ha i åtanke. Med det sagt vill jag än 

en gång understryka att något måste göras, men inte nödvändigtvis med kriminalisering 

som verktyg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232 SOU 1975:75 s. 89. 
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