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Sammanfattning 
 

Denna uppsats har till en början behandlat en svensk grundlagsskyddad fri- och rättighet, 

närmare bestämt föreningsfriheten. Det är en rättighet som har en stark förankring, i såväl 

internationell som nationell rätt. Exempelvis regleras den i Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i den svenska regeringsformen 

(1974:152). En del av syftet har varit att undersöka hur vidsträckt denna rättighet är i bland 

annat ovanstående lagstiftning. Vidare har lagförslaget om ett införande av deltagande och 

samröre med terrororganisation utretts likväl som hur länder som Norge och Danmark har 

hanterat problematiken i nationell lagstiftning. Till hjälp har en rättsdogmatisk metod använts 

genom studerande av lagtext, förarbeten, utländsk praxis, direktiv och doktrin. Ett resultat som 

uppsatsen har utmynnat i är att föreningsfriheten är omfattande, med få 

inskränkningsmöjligheter. De begränsningar som finns upptagna syftar på sammanslutningar 

vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller är rasdiskriminerande. Vad gällande 

deltagande- och samrörebegreppet är det i svensk lagstiftning inte ännu inskrivet. Förslaget är 

att den som deltar i verksamheten i en terroristgrupp på ett sätt som är ägnat att understödja, 

stärka eller befrämja terroristorganisationen också ska straffbeläggas. Likaså gäller de dem som 

för organisationen tar befattning med exempelvis vapen, ammunition eller liknande utrustning, 

uthyrning av lokal eller mark för verksamhetenen eller bistående med pengar eller på annat sätt. 

Detta behov har lagförts i Danmark och Norge där personer också dömts för brotten.  
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1 Inledning 
 

Runt om i världen, i industri- som i utvecklingsländer, är terrorismen idag ett stort, närvarande 

och mycket allvarligt hot. Terrorism är i sig inte ett nytt fenomen, utan har funnits sedan en 

ansenlig tid tillbaka med ett våld som tillämpats och tagit sig uttryck i olika skepnader, senast 

bombningarna i Sri Lanka under påskhelgen år 2019. Terroristattackerna utförs nuförtiden mer 

mot slumpmässiga mål där människor som är på fel plats vid fel tillfälle drabbas och 

gärningspersonerna har som mål att ta livet av så många människor som möjligt. I våra dagar 

använder sig terrororganisationerna av specifika strategier, såsom nya tekniska samordnings- 

och kommunikationsmetoder för att rekrytera nya medlemmar till sammanslutningar.1 

 

En fråga med hög aktualitet är om ett deltagande i dessa organisationer är brottsligt för 

medborgare i Sverige och Europa. Det är närmare bestämt föreningsfriheten som finns 

lagbunden i regeringsformen (1974:152), RF, och i den Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, EKMR, som måste tas i beaktning.2 

På området saknas fortfarande en explicit riktlinje för var skiljelinjen går mellan att fälla någon 

för deltagande i terrororganisation och att fria någon med hänseende till föreningsfriheten. 

Gränsdragningen är stundtals svår, vilket föranlett mitt intresse av att närmare undersöka hur 

långt svensk lagstiftning egentligen går för att försvara den grundlagsskyddade 

föreningsfriheten.  

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utreda om det är förenligt med den svenska föreningsfriheten att förbjuda 

deltagande i alternativt ha ett samröre med en terroristorganisation. Föreningsfriheten utgör en 

av de grundläggande fri- och rättigheterna och uttrycker en frihet att sluta sig samman med 

andra för allmänna eller enskilda syften, enligt regleringen i RF 2 kap. 1 § 5 punkt. I syftet ingår 

även att genomföra en jämförelse med två andra nordiska länders regleringar på området.  

 

Uppsatsen besvarar följande frågeställningar:  

 

• Vad definieras som deltagande i terrorverksamhet och samröre med terrororganisation?  

• Hur långt sträcker sig den svenska föreningsfriheten i nationell samt internationell 

lagstiftning?  

• Hur är området reglerat i våra nordiska grannländer Danmark och Norge?  

 

1.2 Metod, material och forskningsläge 

Den metod som valts vid uppsatsen är av rättsdogmatisk karaktär där jag vid bestämmande av 

gällande rätt främst tagit hänsyn till rättskälleläran, vilken inbegriper undersökning av hur rätten 

är utformad i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.3 Detta innebär en tolkning och 

systematisering av gällande rätt som inkluderar sammanställande av läror och de lege lata-

resonemang. Det råder idag en brist på nationell praxis vad gäller föreningsfriheten kopplad till 

terrorism, då detta aldrig har prövats i svenska rättskipande myndigheter. Däremot har jag i 

slutet på kapitel fem genom ett komparativt perspektiv redogjort för norska och danska rättsfall 

som fastställt domar med hänseende till studiens syfte.   

 

                                                 
1 Gustavsson, J. & Tallberg, J., Internationella relationer, s. 386-389. 
2 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 492.  
3 Korling, F. & Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21.  
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I övrigt är arbetet författat ur en kritisk synvinkel där jag framför allt nyttjat juridiskt material. 

Terrorism är en tvärvetenskaplig disciplin, vilket har inneburit att även facklitteratur på annat 

område har använts, exempelvis boken Internationella relationer (2017) skriven av J. 

Gustavsson och J. Tallberg. Tillgången på material med anknytning till de grundläggande fri- 

och rättigheterna är däremot desto större. Här har bland annat litteratur som EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna (2016), C. Lebeck, Regeringsformen – med kommentarer (2012), 

A. Eka m.fl. samt boken Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet (2003), författad av P. 

Herzfeld Olsson, använts.  

 

Lagkommentarer har även utgjort en stor hjälp då lagtexten varit fåordig och där rättspraxis 

saknats. Förarbeten som proposition 1975/76:209 har tydligt redogjort för syftet med 

föreningsfriheten genom att uttrycka de omfattande möjligheterna som finns för människor att 

sluta sig samman och verka i olika sammanslutningar.  

 

Till sist har en anti-terrorlagstiftning gjort det möjligt att undersöka den högst aktuella frågan 

om ett införande av deltagandebrott i Sverige. Några av våra nordiska grannländer har under 

2000-talet kriminaliserat deltagandet i terroristorganisationer, vilket bland annat lett fram till 

en svensk lagrådsremiss från år 2019; Ett särskilt straffansvar för deltagande i 

terroristorganisation, som även den varit behjälplig under skrivprocessen.  

 

1.3 Avgränsning  

Då detta är ett omfattande område har avgränsningar i uppsatsen varit nödvändiga. Det främsta 

syftet för min uppsats har varit att utreda om det är förenligt med den svenska föreningsfriheten 

att vara delaktig i alternativt ha ett samröre med en terrororganisation.  Uppsatsen utgår således 

endast från den svenska föreningsfriheten och begreppet terrororganisation, främst med hänsyn 

till islamistiska terrorgrupper. Vidare är uppsatsen begränsad till att endast behandla centrala 

konventioner såsom EKMR, även om Sverige även ratificerat andra internationella avtal. 

Orsaken till detta är EKMR:s specifika ställning inom svensk rätt. Till sist har jag valt att 

jämföra med Danmark och Norge, som på många sätt liknar Sverige. Avgränsningen är också 

gjord utifrån att ett land (Danmark) som är medlem i Europeiska unionen, och ett land (Norge) 

som inte är det.  

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats innehåller sex kapitel och startar till en början med inledning, syfte, metodval 

och tillvägagångssätt. I andra kapitlet ges en kortfattad bakgrund om den föreningsfrihet som 

råder i Sverige, dagens nationella och internationella terrorhotbild samt gällande lagstiftningen 

på området. Därefter behandlas uppsatsens huvudkapitel, vilka är kapitel tre till fem, där det 

tredje inleds med att berätta allmänt om europarätten. Sedan presenteras föreningsfriheten i den 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i EKMR samt i fördraget om 

den Europeiska unionen. Det fjärde kapitlet berör föreningsfriheten i nationell svensk rätt. Det 

tar sin utgångspunkt i RF, där det bland annat görs en historisk tillbakablick, en definition av 

föreningsfriheten samt uppger de inskränkningar som kan göras mot friheten. Efter detta 

kommer kapitel fem som behandlar terrorism. Till att börja med avhandlas terrorism ur ett 

historiskt perspektiv och hur terrorismen ser ut på den internationella och nationella arenan. 

Detta följs upp av svensk lagstiftning på området och jämförs även med grannländerna Norge 

och Danmarks lagstiftning. Slutligen ges en redogörelse i kapitel sex, den avslutande analysen 

där jag besvarar mitt syfte och mina frågeställningar med det som kommit fram under 

uppsatsen.  
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2 Bakgrund 
 

I vår nutid finns det, vare sig vi vill eller inte, terrorism. Terrorbrottsligheten har funnits under 

en lång tid men har under senare år utvecklats till ett synnerligt allvarsamt internationellt 

problem och utgör en tuff ansträngning för angripna samhällen. Terrorismen uppträder hotande 

mot såväl internationell säkerhet och fred, som mot nationell säkerhet och är ett av de mest 

oroande hoten mot demokratin, mot mänskliga rättigheter och mot den ekonomiska och sociala 

tillväxten.4 Många gånger begår terrorister gräsliga dåd, som några gånger även drabbat också 

det fredliga svenska samhället.5 

 

Den 11 september år 2001 slog terrorismen till i USA och landet inledde det som kom att kallas 

”kriget mot terrorn”.6 Idag dödar och skadar terrorism enskilda oskyldiga individer och skapar 

svåra psykiska och fysiska påfrestningar hos dem som är drabbade, för att inte nämna den rädsla 

och fruktan som den sprider hos en befolkning. Dessutom kan terrorism orsaka en omfattande 

materiell skada vilket kan resultera i stora ekonomiska påfrestningar. För att på bästa sätt kunna 

förhindra att brott kopplade till terrorism utförs, krävs bland annat en trovärdig och effektiv 

kriminalisering av alla former av straffvärda handlingar som har anknytning till terrorism.7 Det 

finns redan idag en relativt vidsträckt svensk lagstiftning på området som främst kommit till på 

grund av Sveriges folkrättsliga och EU-rättsliga förpliktelser. I en lagrådsremiss har regeringen 

nyligen lämnat ett förslag om ändring av nuvarande lagstiftning och förslag om införande av 

ett deltagande- och samröresbrott som har en förbindelse med terrorism.8  

 

Med en ny lagstiftning måste också hänsyn tas till många viktiga aspekter, i detta fall 

grundläggande fri- och rättigheter. Detta regleras inom internationell lagstiftning främst i 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i EKMR.9 Där stadgas 

exempelvis människans rätt till liv, rätt till frihet och personlig säkerhet samt rätt till 

föreningsfrihet.10 Dessa grundläggande fri- och rättigheter går även att utläsa ur den svenska 

grundlagen i RF:s andra kapitel.11 Föreningsfriheten som närmare återfinns i RF  2 kap. 1 § 5 

p. beskrivs som en ”frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. 

Vissa begränsningar finns ändock och ändamålet med inskränkningen ska vara ”godtagbart i 

ett demokratiskt samhälle”, den får inte gå utöver vad som är ”nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett den”, den får inte ”sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den 

fria åsiktsbildningen” eller ”utgör åsiktsdiskriminering”.12 Helt klart är att det uppstår en 

splittring mellan föreningsfriheten och ett eventuellt införande av ny lagstiftning kring ett 

deltagande- och samröresbrott kopplat till terrorism och är något som måste utredas. 

 

 

 

 

                                                 
4 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 88. 
5 Cameron, I & Jonsonn Cornell, A., SvJT 2017 s. 709. 
6 Kumm, B., Terrorismens historia, s. 7. 
7 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 88. 
8 Ibid., s. 4-5.  
9 Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 20-21. 
10 Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna artikel 11 

punkt 1-2. 
11 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 492. 
12 Regeringsform (1974:152) 2 kap. 21 §. 
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3 Föreningsfriheten representerad i europarätten 
 

3.1 Allmänt om europarätten 
Europarätten är en rättslig ordning som är av allra största betydelse i vår tid. Den är skild från 

både folkrätt och nationell rätt och utgör därmed en egen rättsordning. Begreppet europarätt 

inrymmer främst den rättsordning som gäller inom EU, den så kallade EU-rätten även benämnd 

unionsrätten. Till europarätten hör också bland annat EKMR, något som utgör ett annat system 

för rättighetsskydd än det som EU infört genom EU-stadgan. Europarätten är därmed en del av 

svensk rätt i och med att Sverige har hänskjutit vissa delar av lagstiftningskompetensen till EU 

och är med detta skyldig att applicera de rättsakter som EU antar.13 Sverige är fullt ut en del av 

den i och med medlemskapets ingående 1 januari år 1995. Det är inte endast staten och andra 

offentliga organ som omfattas av EU-rätten, utan även i stor utsträckning också företag och 

privatpersoner.  

 

Europarätten är gällande i Sverige och ska tillämpas direkt av svenska domstolar och 

myndigheter. Europarätten har generellt sett förtur framför svensk rätt i fall där det uppstår en 

konflikt mellan rättssystemen, vilket innebär att den är överordnad nationell rätt. Detta gör 

europarätten till en rättsordning med stor genomslagskraft i Sverige i jämförelse med andra 

internationella överenskommelser.14 Det finns även andra konventioner och traktat som 

uttrycker de mänskliga rättigheterna. Även om Sverige har ratificerat en konvention och till 

följd därav anknutit sig att tillämpa den, blir den ändå inte direkt tillämplig i svensk rätt. Det 

krävs att konventionen inkorporeras för att den i sin helhet ska bli antagen som lag.15 EKMR är 

exempelvis inkorporerad i svensk rätt och har därmed fått en ställning som svensk lag.16 Den 

Europeiska unionen, fortsättningsvis förkortad EU, är genom primärrätten uppbyggd på ett 

fördragsverk som lägger grunderna för unionens befogenheter, verksamhet och beslutsordning.  

 

För att förstå hur unionen fungerar är det av betydelse att ha kännedom om fördragsstrukturen, 

som inkluderar bland annat; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(EU-stadgan), Unionsfördraget, dvs fördraget om Europeiska unionen (FEU) och 

Funktionsfördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).17 

 

3.2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

3.2.1 Ur ett historiskt perspektiv 

Efter andra världskrigets slut påbörjades ett arbete inom Förenta Nationerna, FN, för att utöka 

skyddet för de mänskliga rättigheterna. Arbetet medförde så småningom att FN:s 

generalförsamling år 1948 godtog en allmän deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vid 

samma tidpunkt i Europa fortgick även arbetet för att förstärka medborgarnas rättighetsskydd 

och år 1949 gick tio stater samman och bildade Europarådet. En av de främsta uppgifterna för 

Europarådet var att bibehålla och ytterligare utveckla de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Genom en specifik expertkommitté i Europarådet författades EKMR. 

Konventionen var menad att grundas på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna men skiljde sig på så sätt att den medförde konkreta förbindelser för staterna. 

Genom granskande internationella institutioner såsom Europadomstolen skulle effekten kunna 

                                                 
13 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 31. 
14 Berntiz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 19.  
15 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 37. 
16 Ibid., s. 40. 
17 Berntiz, U. & Kjellgren, A., Europarättens grunder, s. 47.  
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uppnås och konventionen trädde därmed i kraft år 1953. Konventionen innebar således att de 

förbundna staterna åtog sig att tillförsäkra att vissa fri- och rättigheter följdes. I en 

genomgripande och förhållandevis uttömmande katalog återfinns de olika fri- och rättigheterna 

och kompletteras därutöver med olika tilläggsprotokoll. Som tidigare nämnts finns ett 

internationellt system för granskning av staternas konventionsuppfyllanden med grundpelaren 

i Europadomstolen. Förutsatt att alla nationella rättsmedel är uttömda kan här människor föra 

talan då påstående finns om att en medlemsstat inte uppfyllt och aktat det som uppges i 

konventionen. Om klagomålet tas upp till behandling i Europadomstolen kan prövningen så 

småningom resultera i att den nämnda medlemsstaten inte har uppfyllt konventionens 

bestämmelser och att det därmed är möjligt att domstolen kan tilldela staten att utge skadestånd 

till den klagande. Sedan början av 1980-talet har mängden ansökningar om prövning av brott 

mot EKMR ständigt ökat och likaså under 1990-talet då nya stater antog konventionen.18  

 

EKMR ratificerades i Sverige år 1952, men det dröjde ända till år 1966 innan Sverige 

tillkännagav att staten underkastade sig Europadomstolens regler. Till en början dömdes 

Sverige vid åtskilliga tidpunkter för brott mot konventionen och under en period fortgick 

därmed en slags övergång från konventionen till svensk nationell rätt. Under 1970-talet 

inrättades i omgångar konventionen till svensk rätt med en tanke att RF:s andra kapitel skulle 

svara mot landets åtaganden i enlighet med konventionen19. Problem uppstod däremot med 

svårtillgängliga och svårbegripliga texter, brister i den juridiska terminologin och väsentliga 

tolkningsproblem. Som nämnts tidigare var även Sverige ett land som fälldes i 

Europadomstolen vid flera tidpunkter. Mot denna bakgrund inkorporerades konventionen i 

svensk rätt år 1994 och började gälla året efter, vilket innebar att den enskilda individen fick ett 

starkare skydd då konventionen blev direkt tillämpbar i Sveriges domstolar och myndigheter.20 

Överläggningar fördes inför inkorporeringen om vilken lagenlig nivå som konventionen skulle 

få, grundlag eller vanlig lag. Lagstiftaren valde en kompromiss där konventionen infördes i 

grundlagen men fick ställning som svensk lag.21 Dessutom infördes i RF 2 kap. 23 § ett förbud 

mot föreskrifter som står i strid med Sveriges internationella förpliktelser på grund av 

konventionen. Framtida eventuella krockar i rättstillämpningen mellan konventionens 

stadganden och regler i svenska författningar får lösas genom allmänt vedertagna 

lagtolkningsprinciper. Högre lag, dvs lex superior, har förtur framför lägre lag, nyare lag 

framför en äldre sådan och speciallag, dvs lex specialis, framför en lag med mer allmän 

syftning. Vid kollision mellan högre och lägre författning blir RF 11 kap. 4 § om normprövning 

tillämpbar. Därutöver framhölls av konstitutionsutskottet särskilt två tolkningsprinciper, den 

första med utgångspunkten att våra lagbestämmelser måste vara förenliga med våra 

internationella åtaganden, s.k. fördragskonform tolkning, och den andra att en konvention om 

mänskliga rättigheter väger särskilt tungt i fall där det blir konflikt med inhemsk lagstiftning.22 

 

3.2.2 Föreningsfriheten som definition 

Till en början skall sägas att det i RF 2 kap. 19 § beslutas att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR. Föreskriften innebär en 

markering av att EKMR, som genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, är 

                                                 
18 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 135–136.  
19 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
20 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 136–138. 
21 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 40. 
22 Holmberg, H. & Stjernquist, N., Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, s. 22. och prop. 1993/94:KU24, 

s. 13-19. 
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inkorporerad i svensk nationell rätt och har en specifik betydelse trots avsaknad av 

grundlagstatus.23 

 

I EKMR påträffas många av de medborgerliga och politiska rättigheterna som tillika återfinns 

i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessa är den fysiska friheten 

som rätten till liv (artikel 2), förbudet mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling 

(artikel 3), förbudet mot slaveri och tvångsarbete (artikel 4), rätten till frihet och personlig 

säkerhet (artikel 5), rätt till opartisk och offentlig rättegång (artikel 6) retroaktivitetsförbud 

(artikel 7), rätten till skydd för privat- och familjeliv (artikel 8) och rätten att ingå äktenskap 

(artikel 12). Opinionsfriheterna värnas till exempel i rätten till tanke-, samvets- och 

religionsfrihet (artikel 9), rätten till yttrandefrihet (artikel 10), rätten till fredlig mötesfrihet samt 

till föreningsfrihet, däri inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att 

skydda sina intressen (artikel 11). Utöver det skyddas även rätten att tala framför inhemsk 

myndighet om någon av konventionens fri- och rättigheter kränkts (artikel 13).24 Så vid sidan 

av svensk lagstiftning återfinns alltså ett skydd för föreningsfriheten i EKMR vilket lyder: 

 

”Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, 

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

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens 

säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för 

hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Denna artikel hindrar 

inte att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen 

görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.”25 

 

Primärt skyddar artikel 11 den offentligrättsliga föreningsfriheten, det vill säga rätten att utan 

hinder av offentlig myndighet bilda och ansluta sig till föreningar och rätten för dessa 

föreningar att verka i full frihet utan inblandning av offentliga organ.26 

 

Artikeln ger skydd för församlings- och föreningsfriheten, men rättigheterna kan begränsas 

efter villkoren i punkt 2. Sådana begränsningar måste dock alltid ha stöd i lag, ha ett rättmätigt 

syfte med vad som fastställs i punkt 2 och vara nödvändiga för att tillgodose det bestämda 

syftet.27 Föreningsfriheten innefattar främst rätten att ansluta sig till och vara medlem och 

verksam i en förening utan inblandning av myndigheter. Förbud mot politiska eller liknande 

partier kräver synnerligen starka skäl för att överensstämma med artikeln och staterna har ett 

ytterst begränsat utrymme att genom egna bedömningar utföra handlingar som de anser vara 

nödvändiga. Detta gäller även när det handlar om att ta hänsyn till det nationella 

säkerhetsintresset.28 I ett antal mål har myndigheter vägrat att godta föreningar vilkas avsikter 

har ansetts strida mot nationella säkerhetsintressen. Europadomstolen har likväl hållit fast vid 

att föreningar ska tillåtas att verka förutsatt att de inte förespråkar våldsmetoder eller annan 

brottslig verksamhet.29 Exempelvis i målet United Macedonian Organisation Ilinden m.fl. mot 

                                                 
23 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 139. 
24 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 71-72. 
25 Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 11 

punkt 1-2. 
26 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 522. 
27 Ehrenkrona, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna kommentar nr 57 till artikel 11, Karnov.  
28 Ibid., kommentar nr 59 till artikel 11, Karnov. 
29 Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 525. 
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Bulgarien, vägrade bulgarisk domstol att registrera en organisation bland annat på grund av att 

organisationen representerade separatism och därmed skulle utgöra ett hot mot landets säkerhet. 

Europadomstolen fann däremot att så inte var fallet och att det därmed inte fanns skäl att 

förhindra organisationen att bedriva sin verksamhet.30 

 

3.3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna kan ses som slutpunkten i ett långt förlopp för 

att innefatta ett skydd för grundläggande mänskliga rättigheter i EU-rätten, vilket till en början 

startade med EU-domstolens erkännande av allmänna rättsprinciper. Denna process har skett 

sida vid sida med en utveckling av ett starkare konstitutionellt rättighetsskydd i 

medlemsstaterna, kombinerat med en utveckling av en genomgripande praxis till skydd för 

mänskliga rättigheter genom EKMR samt en utveckling av skyddet för mänskliga rättigheter i 

allmänhet inom folkrätten. De grundläggande rättigheterna inom stadgan innefattar 

människovärde, friheter, medborgerliga rättigheter, domstolsskydd, likabehandling och sociala 

rättigheter.31 EU-stadgan kodifierar därmed till stor del den utveckling som förekommit vad 

gäller skyddet för grundläggande rättigheter i EU-rätten. Exempel på dessa är rättigheter som 

berör mänsklig värdighet, friheter, privatliv och personlighetsrättigheter, opinionsfriheterna, 

ekonomiska fri- och rättigheter, medborgerliga rättigheter, sociala rättigheter, rätt till 

likabehandling och till sist rättigheter i förhållande till rättsliga förfaranden.32 I artikel 12 i EU-

stadgan föreskrivs opinionsfriheterna mötes- och föreningsfrihet enligt följande: 

 

”1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på 

alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten 

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

 

2. De politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja 

kommer till uttryck.”33 

 

Den här artikeln motsvarar artikel 11 i EKMR och ska följaktligen ge lika skydd för mötes- och 

föreningsfriheten som i den artikeln. Likaledes återfinns bestämmelser om föreningsfriheten i 

artikel 20 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och i artikel 22 i FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.34 Som nämnt tidigare innehåller artikel 

12 i EU-stadgan föreningsfriheten, vilken medför en rätt för enskilda att starta olika former av 

föreningar eller juridiska personer för att förverkliga gemensamma syften. Det är viktigt att 

tolka begreppet på ett omfattande sätt och det är främst väsentligt när det kommer till ideella 

föreningar.35 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Case of the united macedonian oragnisation ilinden and others vs. Bulgaria (19/04/2006). 
31 Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 20-21. 
32 Ibid., s. 36. 
33 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2012/C 326/02), artikel 12. 
34 Lebeck, C., EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 338. 
35 Ibid., s. 341. 
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4 Föreningsfriheten representerad i svensk rätt  
 

4.1 Ur ett historiskt perspektiv  
De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas av den svenska grundlagen i RF:s andra 

kapitel.36 Tanken har funnits sedan långt tillbaka i tiden om att den enskilde medborgaren bör 

garanteras vissa grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till statsmakten. Redan under 

den franska revolutionen år 1789 godkändes ett klassiskt tillkännagivande av de mänskliga och 

medborgerliga rättigheterna. Ytterligare ett viktigt exempel på området är Förenta staternas 

författning år 1791 rörande fri- och rättigheter. Under 1800- och 1900-talen började allt fler 

stater att föra in grundlagsbestämmelser angående fri- och rättigheter, en progression präglat av 

dåvarande naturrättsliga tankesätt. Synsättet hävdade att individen hade särskilda fri- och 

rättigheter som existerade oavhängigt av lagstiftningens innehåll och något som rättsregler inte 

fick inskränka på. En väsentlig tanke med rättighetsskyddet var att försvara den fria 

åsiktsbildningen genom att företrädesvis trygga åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, 

religionsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.37  

 

Utvecklingen på fri- och rättighetsområdet har i stor utsträckning präglats av internationellt 

samarbete, som exempelvis folkrättsligt bindande konventioner. I Sverige aktualiserades under 

1930-talet frågan om att förstärka RF:s fri- och rättighetsskydd. Detta skedde genom en 

utredning ledd av Herbert Tingsten som föreslog i en av statens offentliga utredningar, SOU 

1941:20, att en mängd nya rättigheter skulle föras in i den dåvarande 1809 års regeringsform.38 

Meningen bakom reglerna var främst att markera rättsordningens rättsstatliga standard, mycket 

på grund av kriget i Europa och dess kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Det ansågs 

på denna tid att det klart och tydligt skulle skrivas in i vår främsta grundlag och att det inte i 

första hand var fråga om att skydda de enskilda medborgarna, utan istället om att stärka den 

svenska rättsordningen och med det också den svenska staten.39 

 

Utkastet godkändes ändock inte och nya försök gjordes under mitten av 1950-talet där 

Författningsutredningen väckte förslaget om införandet av ett enskilt kapitel där de 

grundläggande fri- och rättigheterna skulle införas i RF, enligt SOU 1963:16-17. I den första 

paragrafen skulle opinionsfriheterna upptagas, såsom åsiktsfriheten, yttrandefriheten, 

religionsfriheten, församlingsfriheten och föreningsfriheten. Men förslaget utsattes för hård och 

omfattande kritik från remissinstanserna och realiserades aldrig. 

 

Det var först genom ett förslag till en ny RF utformad av Grundlagsberedningen i SOU 1972:15 

som dagens fri- och rättighetsreglering lades till grund. Denna reglering bedömdes emellertid 

vara otillräcklig redan från början varmed riksdagen år 1973 tillsatte en fri- och 

rättighetsutredning. Denna utredning resulterade genom SOU 1975:75 till 1976 års reform av 

fri- och rättighetsskyddsreglerna, där EKMR kom att ha en stor påverkan. Reformen innefattade 

exempelvis ett ytterligare och mer förstärkt skydd samt att alla fri- och rättighetsfrågor nu 

sammanfördes i andra kapitlet.40 En demokrati kan, genom den politiska utvecklingen, växa 

fram och befästas utan några bindande regler om lagstiftningens innehåll i form av en 

rättighetskatalog. Detta innebär givetvis inte att de fri- och medborgerliga rättigheterna i landet 

skulle vara mer utsatta än på andra håll. Medborgarnas främsta skydd för kränkningar ligger 

grundat i det demokratiska systemet och den yttersta säkerheten för fri- och rättigheter är 

                                                 
36 Olsson Herzfeld, P., Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, s. 492. 
37 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 49. 
38 Ibid., s. 49-50. 
39 SOU 1941:20 s. 14. 
40 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 50-51. 



 9 

demokratins förankring i folkopinionen.41 Ytterligare utredningar gjordes angående 

rättighetsbegränsad lagstiftning och SOU 1978:34 medförde att ett bestämt förfarande skulle 

införas vid inskränkningar av vissa fri- och rättigheter. Två år därefter, närmare bestämt 1980, 

kom förslaget att verkställas och idag har vi som sagt en RF som varit i kraft sedan år 1974 och 

som reviderats ett flertal gånger.42 Den senaste revideringen som ägde rum var år 2010 och är 

den som ses som den mest omfattande förändringen sedan tillkomsten. Många av de 

förändringarna kom som en direkt påföljd av svenska förpliktelser i förhållande till 

europarätten, bland annat kompletterades andra kapitlet i RF med nya rättigheter samt med 

rättigheter som förändrades och förstärktes.43  

 

4.2 Allmänt om fri- och rättigheter 
I RF:s andra kapitel regleras i huvudsak fyra grupper av fri- och rättigheter. Den första och 

primära gruppen som här behandlas gäller de politiska friheterna, där de positiva 

opinionsprinciperna definieras i 1 §.44 Ändamålet är, i stora drag, till för att garantera den fria 

åsiktsbildningen i politiska, religiösa och kulturella frågor.45 I enlighet med RF:s 2 kap 1 § 1-6 

p. lyder opinionsfriheterna enligt följande: 

 

”Var och en är gentemot de allmänna tillförsäkrad 

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt 

uttrycka tankar, åsikter eller känslor,  

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av 

andras yttranden, 

3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring 

eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärliga verk,  

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,  

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsmannas med andra utöva sin religion.”46  

 

De två efterföljande paragraferna reglerar i sin tur de negativa opinionsfriheterna. Sedan tas de 

andra grupperna av fri- och rättigheter i beaktning vilka utgör kroppslig integritet och 

rörelsefrihet, vissa grundläggande rättighetsgarantier och till sist en grupp av bestämmelser av 

varierande slag.47 Skyddet hos rättigheterna ges principiellt enbart emot ”det allmänna”, 

närmare bestämt i första hand domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som utför 

myndighetsutövning samt normgivande institutioner som beslutar om offentligrättsliga 

föreskrifter. Dessa fri- och rättigheter kan alltså inte åberopas av medborgare varandra emellan. 

Bestämmelserna om fri- och rättigheterna avser även andra än svenska medborgare, under 

förutsättning att de befinner sig i Sverige, även om det i vissa fall kan finnas andra bestämmelser 

för rättighetsbegränsningar som gäller utlänningar.48 Rättigheterna kan dock begränsas och när 

det kommer till styrkan i skyddet så ges en skillnad mellan två slag av fri- och rättigheter, 

absoluta och relativa.49 Vissa av de fri- och rättigheter som behandlas i RF:s andra kapitel är 

absoluta i den mening att de inte kan begränsas på något annat sätt än genom en 

                                                 
41 Prop. 1973:90 s. 192. 
42 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 50-51. 
43 Åhman, K., Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 35-36.  
44 Jermsten, Regeringsform (1974:152) kommentar nr 18 till 2 kap. 1 §, Karnov.  
45 Åhman, K., Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 21. 
46 Regeringsform (1974:152) 2 kap. 1 § 1-6 punkt.  
47 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 52-53. 
48 Jermsten, Regeringsform (1974:152) kommentar nr 17, Karnov.  
49 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 53. 
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grundlagsändring.50 De andra rättigheterna kan däremot begränsas genom andra författningar, 

främst genom vanlig lag, och kallas därför för relativa rättigheter.  

 

Religionsfriheten och de negativa opinionsfriheterna är de rättigheter som utgör de absoluta 

och de resterande fri- och rättigheterna som kan begränsas, brukar delas in i två olika nivåer.    

Den första nivån avser fri- och rättigheter som kan inskränkas genom lag under vissa givna 

omständigheter och innehar ett aningen starkare skydd än den andra gruppen. Om en i RF 2 

kap. 20 § angiven rättighet ska begränsas krävs formell lag och likaså måste de materiella 

kriterierna för begränsning vara uppfyllda.51 För vissa rättigheter specificeras ytterligare 

materiella krav i RF 2 kap. 22-23 §§ och om en begränsning sker kan det så kallade 

kvalificerade förfarandet komma att aktualiseras, vilket närmare anges i RF 2 kap. 22 §.52 

 

4.3 Föreningsfriheten som definition 
Föreningsfriheten som återfinns i RF 2 kap. 1 § 5 p. beskrevs av Grundlagsberedningen som 

”frihet att sammansluta sig med andra enskilda till förening”.53 I detta fall påvisade beredningen 

till en början att föreningsrätten elementärt är till för den politiska verksamheten och att 

politiska partier sålunda är att räknas som föreningar. Likaså gäller den exempelvis arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationer samt organisationer inom konsument- och 

lantbrukskooperationen. Enligt beredningen är även ett bolag att betrakta som en förening med 

hänvisning till stadgandet i grundlagen.  Föreningsfriheten innefattar även andra privaträttsliga 

sammanslutningar där bestämmelsens tillämplighet inte kräver att en sammanslutning ska vara 

en juridisk person.54 Utöver detta anses föreningsfriheten inte bara innebära en frihet att bilda 

sammanslutningar utan även en frihet att verka gemensamt inom ramen för en 

sammanslutning.55 Meningen är att ge var och en omfattande möjligheter att sluta sig samman 

och verka tillsammans i diverse olika syften. Förarbetena uttrycker tillika att det inte kan anses 

möjligt att göra skillnad mellan olika legitima syften avhängigt på vilken grad av betydelse 

dessa kan ha för den allmänna fria åsiktsbildningen.56 

 

4.4 Rättighetsbegränsningar 
Som tidigare nämnt finns grundläggande regler om inskränkningar av fri- och rättighetsskyddet 

i RF 2 kap. 20 §. I första stycket räknas de fri- och rättigheter upp som kan begränsas med stöd 

av föreskriften. Indirekt av första stycket blir det således uppenbart vilka fri- och rättigheter 

som är absoluta.57 I RF 2 kap. 21 § återfinns vissa materiella krav som måste vara infriade för 

att en inskränkning av en fri- och rättighet ska kunna giltighetsförklaras. Föreskriften innefattar 

fyra krav, nämligen att; 1) ändamålet med begränsningen ska vara ”godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle”, 2) det får inte gå utöver vad som är ”nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett det”, 3) den får inte ”sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 

den fria åsiktsbildningen” eller 4) ”utgöra åsiktsdiskriminering”.58 Förarbetena påvisar att det 

är viktigt att särskilt markera kravet på att lagstiftaren noggrant redovisar sina syften när det 

fattas beslut om en fri- och rättighetsinskränkande lag.59 

                                                 
50 Holmberg, H. & Stjernquist, N., Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, s. 23.  
51 Åhman, K., Grundläggande rättigheter och juridisk metod, s. 37.  
52 Ibid., s. 37. 
53 Prop. 1975/76:209 s. 112.  
54 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 68-69. 
55 Prop. 1975/76:209 s. 144. 
56 Ibid., s. 112.  
57 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 145. 
58 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 149. 
59 Prop. 1975/76:209 s. 153. 
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När det kommer till föreningsfriheten kan föreskrifter som till exempel ställer upp krav på 

tillstånd för bedrivande av viss näringsverksamhet inte ses som inskränkningar av rättigheten, 

även om en verksamhet av vederbörande slag till följd av andra föreskrifter endast kan bedrivas 

av aktiebolag eller annan förening. Inte heller kan en verksamhet som är brottslig om den 

bedrivs av en enskild person ses som laglig om den istället bedrivs av en förening.60 I förarbeten 

går det även att utläsa att regleringen av ett begränsat antal fri- och rättigheter inte bör vara av 

sådant innehåll att den omöjliggör eller allvarligt försvårar lagstiftning till skydd för betydande 

samhälleliga eller enskilda intressen. Det måste dessutom vara möjligt att göra de begränsningar 

som behövs i den personliga friheten för att kunna förhindra och beivra brott.61 

 

Det finns ytterligare två särskilda förutsättningar för inskränkning av just föreningsfriheten. 

Enligt RF 2 kap. 24 § 2 st. får föreningsfriheten endast begränsa; 1) sammanslutningar vilkas 

verksamhet är av militär eller liknande natur eller 2) innebär en förföljelse av en folkgrupp på 

grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.62 I Brottsbalken (1962:700) 

18 kap. 4 § , BrB, kan ett undantag i föreningsfriheten utläsas, att om någon bildar eller deltar 

i en sammanslutning av militär karaktär som inte rättfärdigt förstärker försvar eller 

ordningsmakt eller tager vapen och liknande utrustning i befattning, kan dömas till olovlig 

kårverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.63 Tanken bakom lagstiftningen är att det 

inte ska gå, tack vare föreningsfriheten, att bygga upp privata arméer.64 De straffbara 

handlingarna i första meningen i paragrafen består i att man inte får bilda eller delta i, en på 

visst sätt olovlig sammanslutning. Vad som närmare menas med att delta i en sammanslutning 

är inte uppenbart av förarbetena. I lagkommentaren till BrB 18 kap. 4 § sägs det enbart att varje 

deltagare i sammanslutningen är straffbar. I andra meningen straffbelägger paragrafen en sådan 

sammanslutning som tar befattning med vapen eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller 

mark för dess verksamhet eller bistår med pengar eller bidrar på annat sätt. Detta tar följaktligen 

sikte på handlingar som typiskt sett befrämjar den olovliga sammanslutningen och kan förstås 

som en utökning av medverkandeansvaret enligt BrB 23 kap. 4 §, genom att befrämjandet inte 

riktar in sig på en viss gärning utan på den olovliga sammanslutningen.65 Med 

medverkandeansvar avses i BrB 23 kap. 4 § 1 st. att inte bara den som utfört gärningen utan 

även annan som befrämjat denna med råd eller dåd också ska dömas.66 

 

Den andra begränsningen grundar sig inte i någon lagstiftning utan har sitt ursprung i FN:s 

konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Detta förbud införs mot 

rasistiska organisationer i konventionsländerna. Det skall sägas att bestämmelsen i RF 2 kap. 

24 § 2 st. i sig inte resulterar i att Sverige infriar konventionens krav på förbud mot 

rasdiskriminerande sammanslutningar. Bestämmelsen ser enbart till att begränsningar av 

föreningsfriheten inte blir grundlagsstridiga för den sortens organisationer.67 I regeringens 

proposition 1975/76:209 om ändring i RF framhålls vikten av att inte utforma grundlagen på så 

vis att den utgör hinder för att Sverige ska kunna uppfylla sina konventionsåtaganden till fullo.68 

Även före omarbetningarna av RF år 2010, gällde att föreningsfriheten fick inskränkas 

beträffande sammanslutningar vilkas verksamhet går ut på att förfölja en folkgrupp av viss ras, 

                                                 
60 Ibid., s.113. 
61 Prop. 1973:90 s.195.  
62 Regeringsform (1974:152) 2 kap. 24 § 2 st.  
63 Brottsbalk (1962:700) 18 kap. 4 §. 
64 Bull. T & Sterzel. F., Regeringsformen – en kommentar, s. 108.  
65 DS 2017:62, Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 53.  
66 Brottsbalk (1962:700) 23 kap. 4 §. 
67 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 162. 
68 Prop. 1975/76:209 s. 114. 
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med viss etniskt ursprung eller med viss hudfärg. Ett villkor för att begreppet ras skulle kunna 

strykas från bestämmelsen var enligt regeringen att den gavs en språklig utformning som inte 

minskade möjligheten att begränsa föreningsfriheten på lagnivå för rasistiska 

sammanslutningar. Regeringen samtyckte med Grundlagsutredningens uppfattning och menade 

att detta kunde genomföras via en lagteknisk lösning.69 Utgångspunkten är följaktligen att det 

även i fortsättningen ska finnas möjlighet att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar 

vars verksamhet innebär ett förföljande av en folkgrupp på grund av ett etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande.70 Vad som menas med ”annat liknande förhållande” 

är främst i uppfattningar kring ras.71 Särskilda begränsningar får också göras genom lag för 

andra än svenska medborgare rörande yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, 

demonstrationsfriheten, religionsfriheten och föreningsfriheten.72 Huvudregeln är dock vad 

gällande fri- och rätt rättighetsskyddet, densamma för svenska medborgare som för andra som 

befinner sig i landet.73 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att grundläggande fri- och rättigheter har vuxit fram under en 

väldigt lång tid. Under 1900-talet tillkom flertalet försök till revideringar och det tillsammans 

med internationellt samarbete, har lett oss fram till dagens RF, där alla fri- och rättigheter 

numera är samlade i andra kapitlet. Alla dessa försök till ändringar i grundlagen som gjordes 

under 1900-talet, och förkastades, visar alltså på svårigheten att ändra i skrivelser i denna typ 

av lag. Vad gäller regler om inskränkningar av fri- och rättighetsskyddet, finns det fyra 

materiella krav samt två begränsningar om olovlig kårverksamhet samt förbud mot 

rasdiskriminerande sammanslutningar. I förarbetena till lagen anses det inte heller möjligt att 

kunna värdera graden av legitimitet i en sammanslutnings syfte. Opinionsfriheterna är väl 

grundade i det demokratiska systemet och skyddet i rättigheterna ges mot det allmänna och inte 

medborgare emellan.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Eka. A, M.fl., Regeringsformen – med kommentar, s. 162. 
70 Prop. 2009/10:80 s. 153. 
71 Ibid., s. 256. 
72 Regeringsformen (1974:152) 2 kap. 25 § 1 st. 1p.  
73 Jermsten, Regeringformen (1974:152), kommentar nr 65 till 2 kap. 25 §. 
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5 Terrorism  
 

5.1 Ur ett historiskt perspektiv 
Terrorism har funnits i mänsklighetens historia sedan långt tillbaka i tiden, med ett våld som 

utövats i en mängd olika former, av en rad olika aktörer som agerat utifrån helt olika motiv.74 

Trots att terrorismen är en gammal företeelse har den varit långt ifrån stillastående och det 

brukar talas om fyra terrorismvågor sedan slutet av 1800-talet. Den första vågen karaktäriseras 

av anarkism, den andra av nationellt självbestämmande, den tredje av vänsterterrorism och 

slutligen den fjärde av religiös extremism.75 I början av 1990-talet började den allmänt rådande 

sanningen om att terrorister normalt avvärjde sig från urskillningslöst massvåld att betvivlas. 

Det kom i slutet av årtiondet att bli påtagligt att en ny form av terrorism hade växt fram, där 

gärningspersonerna gärna såg till att döda så många människor som möjligt. Den definitiva 

bekräftelsen på detta kom i samband med terrorattackerna i USA den 11 september år 2001. 

Den omställning som skett upplevs vara en följd av globaliseringsprocesser, som exempelvis 

nya möjligheter inom kommunikation, teknologi och transport, liksom ökningen av religiös 

grundad terrorism och tekniken vid självmordsattacker. De olika terrororganisationernas 

tillvägagångssätt att organisera sig har likaså förändrats genom den nya teknikens samordnings- 

och kommunikationsmöjligheter, något som ger dagens terrorgrupper möjlighet till att 

befrämjas genom flexibla och globala nätverk.76 

 

5.2 Internationell terrorism 
När en terrorattack, exempelvis en bombning, ett mord eller en flygplanskapning i ett land, 

berör offer, mål eller institutioner i minst ett annat land, är attacken transnationell.77 

Terroristgrupper som verkar i olika delar av världen sägs därmed vara transnationella aktörer. 

Exempel på några sådana terroristgrupper är Al-Qaida, som genom sitt världsomfattande 

nätverk har utfört terrorattacker över hela världen och Baskiska ETA (Euskadi ta Askatasuna) 

som opererar i Spanien och Frankrike. Ett annat exempel är den senaste och mycket omtalade 

gruppen, Islamiska staten i Irak och Syrien, IS eller ISIS, som också de verkar globalt.78 

 

5.3 Nationell terrorism  
All terrorism är dock inte alltid av internationell karaktär, med exempel på inhemska terrorister 

som Timothy McVeigh i Oklahoma City år 1995 och Anders Behring Breivik i Norge år 2001. 

Även i Sverige år 2010 sprängde den irakiskfödda svenska medborgaren, Taimour 

Abdulwahab, sin bil och sedan sig själv på Drottninggatan i Stockholm.79 Men det var faktiskt 

redan år 1908, som Sverige genom Amaltheaattentatet i Malmö, drabbades av det första 

inhemska terrorattentatet.80 Sedan dess har Sverige varit utsatt för en rad olika terroristangrepp. 

Ett SAS-flygplan kapades av kroatiska separatister år 1972 och den västtyska ambassaden i 

Stockholm ockuperades och folk togs till gisslan av terrorister knutna till den tyska Röda armén 

år 1975.81 På senare år har Sverige brukats som bas för jihadistiska propagandaceller med avsikt 

att förbereda terroristoperationer transnationellt. Ytterligare var Sverige utsatt för en 

lastbilsattack på Drottninggatan år 2017, som är en nyare form av attentat i Europa.82 

                                                 
74 Gustavsson, J. & Tallberg, J., Internationella relationer, s. 381. 
75 Ibid., s. 386. 
76 Ibid., s. 387-389. 
77 Ibid., s. 382. 
78 Ibid., s. 382. 
79 Ibid., s. 382. 
80 Modéer, K., Juristernas nära förflutna, s. 160. 
81 Gustavsson, J. & Tallberg, J., Internationella relationer, s. 382. 
82 Ibid., s. 382. 
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5.4 Terrorism som definition 
Vad begreppet terrorism innebär är således öppet för subjektiv tolkning och företeelsen brukar 

anses vara svår att tydligt precisera. Begreppet är i många fall politiskt omstritt men forskare 

inom ämnet brukar enas om att ett terroristattentat inrymmer följande utmärkande egenskaper; 

våldet är uppsåtligt och adresserat mot icke-stridande, gärningspersonerna är allt som oftast 

subnationella grupper eller individer, våldshandlingarna är menade att ge upphov till 

uppmärksamhet och frammanande av panik hos människor, för att därigenom nå upp till ett mål 

samt att gärningspersonernas bevekelsegrunder främst är politiska, ideologiska eller religiösa.83 

Handlingarna utgörs sällan av ett godtyckligt och oöverlagt våld, utan har som regel ett specifikt 

syfte. I jämförelse med krig som i vissa situationer kan anses vara legitimt, så förkastas dock 

terrorism ur ett globalt perspektiv. Att uppsåtligen inrikta sig på oskyldiga människor, är 

motsägande vad gäller alla moraliska normer i alla större religioner och är dessutom oförenligt 

med internationell rätt.84 

 

Genom terrorismens subjektiva och politiska natur blir det därmed svårt att få till en 

internationell enhällighet om definitionen av terrorism. Exempelvis har FN:s generalförsamling 

ännu inte förmått åstadkomma en resolution som fastställer begreppet terrorism. Den definition 

som i dagsläget är erkänd bland forskare inrymmer ändock tillräckligt för att täcka olika typer 

av aktörer, dvs individer, subnationella och icke-statliga grupper, samt olika typer av terrorism. 

De finns främst sex olika former av terrorism som forskare identifierat, vilka är etno-

nationalistisk/separatistisk terrorism, statligt sponsrad terrorism, religiös terrorism, höger- och 

vänsterterrorism samt anarkistisk terrorism. Någon ytterligare genomgång av de olika formerna 

kommer här inte att behandlas.85 

 

5.5 Lagstiftning på området  

5.5.1 EU:s terrorismdirektiv  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541, även kallat EU:s terrorismdirektiv, innefattar 

i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt föreskrifter om skydd av, stöd till och rättigheter 

för offer för terrorism. Direktivet trädde i kraft den 20 april år 2017 och skulle vara genomfört 

i medlemsstaterna senast den 8 september år 2018.86 Detta direktiv har antagits bland annat för 

att EU grundas på universella värden såsom människans värdighet, frihet, jämlikhet samt 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Terroristhandlingar är 

en av de allvarligaste kränkningarna av de universella värdena som unionen grundas på. I och 

med att terroristhotet har blivit allt mer omfattande de senaste åren med personer som reser 

utomlands i terrorismsyften kräver terrorismens gränsöverskridande karaktär ett effektivt 

samarbete mellan medlemsstaterna.87 Direktivet listar utförligt en rad olika brott som kan 

betraktas som terroristbrott, exempelvis att injaga fruktan hos en befolkning, att otillbörligen 

undertrycka offentliga organ att utföra eller avstå en viss handling eller förstöra de 

grundläggande politiska, ekonomiska, konstitutionella eller sociala strukturerna i ett land.88  

Även brott med anknytning till terroristverksamhet, är att ses som mycket allvarliga då det gör 

det möjligt för terrorister och terroristgrupper att vidmakthålla och vidare utveckla den 

                                                 
83 Ibid., s. 381-382.  
84 Ibid., s. 383. 
85 Ibid., s. 383-385. 
86 DS 2018:22, Genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser, s. 27. 
87 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 trädde i kraft den 20 

april 2017, artikel 7.  
88 Ibid., artikel 8.  
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brottsliga verksamheten.89 Ytterligare med beaktande av terrorhotets allvar och nödvändigheten 

av att stoppa det befintliga hotet ska det förutom att kriminalisera resor för terrorsyften, såsom 

att tillhandahålla eller motta utbildning, även anses som straffbart att delta i en terroristgrupps 

verksamhet.90 Tydligt är samtidigt att detta direktiv tar hänsyn till och respekterar de principer 

som medges i artikel 2 i FEU och i andra grundläggande rättigheter och friheter såsom bland 

annat rätten till frihet och säkerhet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Direktivet måste 

genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer samt med beaktande av EKMR.91 

 

Enligt artikel 4 som i direktivet berör brott med anknytning till en terroristgrupp ska 

medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att dessa gärningar, om de begås 

med uppsåt, är straffbara. Det kan handla om att leda en terroristgrupp eller att delta i en 

terroristgrupps verksamhet, det vill säga tillhandahålla information, materiella resurser eller 

understödja med någon form av finansiering av dess verksamhet. Allt detta med vetskapen om 

att deltagandet kommer att bidra till terroristgruppens brottsliga verksamhet.92 I enlighet med 

artikel 13 behöver inte en gärning som avses i artikel 4 nödvändigtvis ha begåtts, det kan vara 

straffbart så länge det finns en anknytning.93 

 

5.5.2 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall  

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, även 

kallad finansieringslagen, tillkom i Sverige år 2002 efter att FN antagit den internationella 

konventionen om bekämpade av finansiering av terrorism år 1999, även kallad 

finansieringskonventionen. Sedan den 15 mars år 2009 innehåller lagen även straffrättsliga 

bestämmelser för att fullfölja finansieringskonventionen. Den 1 april år 2016 blev det olagligt 

att dels finansiera en person eller en sammanslutning som gör sig skyldig till terroristbrott, 

oavsett ändamålet med finansieringen. Det gäller även finansiering av resor som sker 

uppsåtligen för att begå eller förbereda terroristbrott eller för att ge eller ta emot utbildning 

angående terroristbrott. Avsikten med lagändringarna var att tillförsäkra att Sverige dels infriar 

de straffrättsliga krav som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 med insatser mot 

utländska terroriststridande samt dels vad som Financial Action Task Force’s rekommenderar 

om finansiering av terrorism.94  

 

5.5.3 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott  

Genom lag (2003:148) om straff för terroristbrott, som trädde i kraft den 1 juli år 2003, 

införlivade Sverige EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism (rådets rambeslut av den 13 

juni år 2002 om bekämpande av terrorism) i svensk rätt.95 I lagens andra paragraf återfinns 

under vilka förutsättningar den som begår en terroristhandling som anges i 3 § ska dömas för 

terroristbrott. De kvalificerade objektiva och subjektiva rekvisiten som anges i 2 § 1 st. ska vara 

uppfyllda. Dessa är om gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation 

och syftet med gärningen är att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller 

befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller mellanstatlig organisation att vidta 

eller avstå från att vidta åtgärd samt att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande 

politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller mellanstatlig 

                                                 
89 Ibid., s. 88/6-88/7. 
90 Ibid., s. 88/8. 
91 Ibid., s. 88/11. 
92 Ibid., s. 88/13. 
93 Ibid., s. 88/15. 
94 Roos, Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, kommentar nr *, 

Karnov.  
95 Åberg, Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, kommentar nr *, Karnov.   
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organisation.96 Formuleringen ”injaga skräck” går ut på att gärningen ska förorsaka allvarlig 

fruktan för säkerhet till person eller egendom. Detta kan exempelvis handla om urskillningslösa 

bombattentat mot allmänna platser eller spridning av gift eller smitta.97 Uttrycket ”en 

befolkning eller en befolkningsgrupp” tydliggör att bestämmelsen är användbar både då ett 

brott bedöms sprida skräck hos en större befolkning eller då ett brott riktas mot en mindre 

personkrets.98 Till sist skall syftet vara att förmå en regering eller mellanstatlig organisation att 

vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, något som liknar en utpressningssituation.99 I den tredje 

paragrafen återfinns, som tidigare nämnts, vad som utgör ett terroristbrott. Uppräckningen är 

uttömmande och innehåller enbart fullbordade brott.100  

 

5.5.4 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 

avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 

Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende 

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, även kallad rekryteringslagen, infördes år 

2010 efter ett genomförande av bestämmelser från Europarådets konvention 2005 om 

förebyggande av terrorism, från FN:s säkerhetsråds resolution 2178 samt Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2017/541 2017 om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets 

rambeslut 2002/457/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.101 Kommentaren till 

den första paragrafen uppger att lagen innefattar vissa internationella åtaganden såsom bland 

annat Europarådets terrorismkonvention och EU:s terrorismdirektiv.102 Lagen utger att i fall där 

någon genom meddelande till allmänheten försöker uppmana eller förleda till särskilt allvarlig 

brottslighet kan dömas till fängelse i högst två år.103 I förarbetena till lagen går det att utläsa att 

bestämmelsen kriminaliserar handlingen offentlig uppmaning till särskilt allvarlig brottslighet. 

De premisser som måste finnas för att någon skall kunna ställas till ansvar är att 

gärningspersonen offentligt uppmanar eller försöker förleda till särskilt allvarlig brottslighet. 

Meddelandet till allmänheten kan antingen vara muntligt, skriftligt eller utarbetat på annat sätt, 

och inte enbart rikta sig till en liten och sluten krets.104 Den fjärde paragrafen behandlar 

rekrytering till särskilt allvarlig brottslighet där straffansvaret utökas och omfattar även den 

som försöker förmå någon annan att begå eller annars medverka till försök, förberedelse eller 

stämpling till särskilt allvarlig brottslighet. Rekryteringen till brottet måste vara straffbelagt för 

att rekryteringsgärningen ska omfattas av straffansvar.105 Till sist berörs även utbildning där 

den som meddelar eller försöker meddela instruktioner om vapen, skadliga och farliga ämnen 

eller om metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för visst ändamål kan dömas till fängelse 

om handlingen har utförts med vetskapen om att mottagaren har för avsikt att begå eller 

medverka till särskilt allvarlig brottslighet.106 I denna paragraf regleras alltså straffansvaret för 

den som utbildar andra för allvarlig brottslighet som framgår i 2 §.107 

 

                                                 
96 Ibid., kommentar nr 2 till 2 §, Karnov. 
97 Roos, Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, kommentar nr 1 

till 2 §, Karnov.  
98 Ibid., kommentar nr 2 till 2 §, Karnov.  
99 Ibid., kommentar nr 3 till 2 §, Karnov. 
100 Åberg, Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, kommentar nr 9 till 3 §, Karnov.  
101 EUT L 330, 9.12.2008, s. 21 (Celex 32008F0919). 
102 Prop. 2017/18:174 - En mer heltäckande terrorlagstiftning 1§ kommentar. 
103 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och 

annan särskilt allvarlig brottslighet 3 §. 
104 Prop. 2009/10:78 - Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism 3 §. 
105 Prop. 2017/18:174 - En mer heltäckande terrorlagstiftning 4 §. 
106 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och 

annan särskilt allvarlig brottslighet 5 §. 
107 Prop. 2009/10:78 - Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism 5 §. 
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5.5.5 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Lag (2017:639) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ersätter en tidigare 

lag från år 2009 inom samma område med samma namn, där några bestämmelser har flyttats 

över till den nya lagen efter viss revidering. Förarbeten till lagstiftningen finns i betänkandet 

och dessutom finns ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 

påträffa i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, där direktivet medräknas som en bilaga i 

propositionen.108 Lagens syfte är att hindra att finansiell eller annan näringsverksamhet tas i 

anspråk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.109 Enligt förarbetena ska finansiering 

av terrorism vara jämförbar med bestämmelser i den tidigare lagen och förbindas med den 

brottskatalog som återfinns i lagens andra paragraf.110 Detta medför att finansiering av terrorism 

är ett mer omfångsrikt begrepp än finansiering av terroristbrott enligt lagen (2003:148) om 

straff för terroristbrott.111 

 

5.5.6 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation  

För att förhindra terroristbrott så effektivt som möjligt behövs enligt regeringen en straffrättslig 

lagstiftning som är skapad så att den på ett tillförlitligt och effektivt sätt straffbelägger alla typer 

av straffvärda gärningar som har en förbindelse till terrorism. Men ett sådant straffbeläggande 

måste naturligtvis utarbetas inom de ramar som följer av Sveriges grundlag och landets 

internationella åtaganden.112 Till följd därav överlämnande regeringen den 28 februari år 2019 

en remiss till lagrådet där de förordade ett förslag om att den som deltar i verksamheten i en 

terroristgrupp på ett sätt som är ägnat att understödja, stärka eller befrämja 

terroristorganisationen, står inför ett särskilt straffansvar. Utöver det föreslås tillika att det ska 

införas ett straffansvar för den som, utan att vara deltagande i en terroristorganisation, även har 

ett samröre med en sådan organisation. Ett förslag ges också om att även försök till de nya 

brotten ska straffbeläggas. Förutom det föreslår regeringen att påföljden för brottet olovlig 

värvning ska skärpas och modifieras.113  

 

5.5.6.1 Förslag till lagändring i befintliga lagar 

Genom lagrådsremissen har regeringen fattat beslut om att inhämta Lagrådets anförande över 

förslag till lag om ändring i dessa tre följande lagbestämmelser;  

 

- lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 

avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, 

- brottsbalken (1962:700), och  

- lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.114 

 

Som förslag till ändring av lagtext i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 

rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, vill 

regeringen införa en föreslagen lydelse om en definition av vad som avses med en 

terroristorganisation. Förslaget lyder att en terroristorganisation är en sammanslutning av 

personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör försök, förberedelse, stämpling eller 

medverkan till sådan brottslighet. Utöver det vill regeringen införa ett förslag som behandlar 

                                                 
108 Berg, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kommentar nr *, Karnov.  
109 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 1 §. 
110 Prop. 2008/09:70 s. 56. 
111 Berg, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, kommentar nr 2 till 1 kap 1 

§, Karnov. 
112 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 13. 
113 Ibid., s. 1. 
114 Ibid., s. 4. 
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deltagande i en terrororganisations verksamhet, som lyder, att den som deltar i verksamheten i 

en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja 

terroristorganisationen kan dömas till fängelse i högst två år. Dessutom önskas av regeringen 

även att samröre med terroristorganisation ska finnas i lagstiftningen, där den som, utan att 

delta i en terroristorganisation, för en sådan organisation tar befattning med vapen, ammunition, 

brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning eller annan liknande utrustning 

eller upplåter lokal eller mark för dess verksamhet kan dömas till fängelse i högst två år. 

Förutom att deltagande i en terroristorganisations verksamhet (2 b §) och samröre med 

terroristorganisation (2 c §) regleras i egna paragrafer finns en önskan hos regeringen att även 

skriva in deltagande i terroristorganisations verksamhet i efterföljande paragrafer (3, 4, 5 b, 6, 

7, 7 a, 8 §§).115 

 

Vad gällande ändring i BrB vill regeringen byta ut nuvarande lydelse i 19 kap. 12 § som fastslår 

att om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till främmande krigstjänst eller 

därmed jämförlig tjänst eller förmår folk att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan 

tjänst, ska personen dömas för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader 

eller, om riket var i krig, till fängelse i högst två år. Istället anför regeringen att fängelsestraffet 

bör höjas från sex månader till högst ett år för olovlig värvning.116 

 

Det slutliga förslaget till ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig 

brottslighet i vissa fall berör 3 § där det förslagsvis borde läggas till ytterligare en punkt som 

fastslår att den som med någon form av finansiering syftar på ett använda egendomen för att 

delta i en terroristorganisations verksamhet enligt 2 b § i lag (2010:299) om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering eller utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 

brottslighet kan dömas till fängelse i högst två år. Om brottet som anges i första stycket är grovt, 

kan fängelse utdömas i lägst sex månader till högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är 

grovt ska det speciellt tas hänsyn till om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits 

i större omfattning eller annars har varit av särskild farlig art.117  

 

Det kan fastställas att det straffbara området när det avser brottslighet kopplad till terrorism är 

relativt omfattande. Till en början inbegriper det dels alla osjälvständiga brottsformer i 

förhållande till terroristbrott, dels handlingar som på något sätt uttrycker förstadier till 

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Det krävs dock för flera av brottsformerna 

att det kan påvisas att det finns ett uppsåt eller en vetskap om att ett brott ska begås. Däremot 

krävs det inte att brottet är noga angivet i fråga om tidpunkt eller tillvägagångssätt. Avsikten 

behöver således inte avse en specifik gärning, utan det räcker att det finns uppsåt till att det 

framöver skall utföras ett terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet. I 

rekryteringslagen, regleras straffansvaret för gärningar kopplade till terroristbrott och annan 

särskilt allvarlig brottslighet i ett tidigare skede såsom vid offentlig uppmaning, rekrytering, 

utbildning och resa. Enligt finansieringslagen, är det straffbart med försök till eller finansiering 

av terrorism, oberoende av avsikten med finansieringen. Det betyder således att det inte behöver 

finnas ett syfte att ett brott ska begås, utan kriminaliseringen tar istället ett indirekt sikte på den 

brottsliga handlingen och på vissa personer och sammanslutningar. Det är tillräckligt för att 

utdöma straffansvar att finansieringen skett i syfte eller med vetskap om, att egendomen gått 

till eller varit menad för, en person eller sammanslutning. 

 

                                                 
115 Ibid., s. 5-8.  
116 Ibid., s. 9. 
117 Ibid., s. 10. 
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5.5.6.2 Straffansvar för deltagande i terroristorganisation 

Genom det ovan nämnda framgår det att den befintliga kriminaliseringen inom 

terrorismområdet inte utgör något allmängiltigt förbud mot att delta i eller på annat sätt bistå en 

terroristorganisation. Det är således svårt att tillämpa nuvarande lagstiftning i fall där en persons 

deltagande understött en brottslig gärning med anknytning till en terroristorganisation om 

handlingen är aningen otydlig. Lagrådsremissen ställer därför frågan om det inte finns fler 

gärningar som bör vara straffbelagda, baserat på att de understödjer en terroristorganisations 

förmåga att organisera brottslig verksamhet, än vad som finns nedskrivet idag.118 

 

Frågan om att brottsförklara deltagande i kriminella organisationer, bland dem 

terroristorganisationer, har övervägts vid flertalet tillfällen men inte lett till någon ny 

lagstiftning. Motiveringen till det har främst varit att det inte är nödvändigt för att infria 

Sveriges internationella förpliktelser, detta eftersom den redan existerande kriminaliseringen 

till stor del täcker gärningar som begås inom ramen för en kriminell organisation och 

straffbelägger handlingar på ett tidigt stadium.119 

 

Men redan det förhållandet att fler personer går ihop för att utföra ett terroristbrott eller annan 

särskilt farlig brottslighet får antas betyda att risken för sådan brottslighet ökar jämfört med om 

varje individ skulle handla var för sig. Risken för brott tilltar därmed och ingripanden behövs 

för att motverka detta. En utökning av det straffbara området kan bidra till att de redan befintliga 

regleringarna bättre motsvarar sitt syfte, och en del av dagens bevissvårigheter kan därmed 

undvikas. Regeringen menar att alla handlingssätt som hjälper till att vidmakthålla och stärka 

en terroristorganisation borde vara straffvärda, något som talar för en kriminalisering av 

deltagande i en terroristorganisations verksamhet. En positiv påföljd av en sådan 

kriminalisering är att utredningsarbetet underlättas hos de brottsbekämpande myndigheterna. I 

takt med att det har bildats större och mer utvecklade terroristorganisationer så har 

nödvändigheten av att kunna vidta åtgärder betonats, inte endast i ett tidigt skede utan också 

mot själva deltagandet i sig. Detta eftersom dessa organisationer kan ha många sympatisörer, 

en väl utvecklad organisation och omfattande ekonomiska resurser och därmed ha en betydande 

förmåga att utföra terroristbrott. Nästan alla typer av stöd till en sådan organisation, oavsett om 

det rör materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verksamheten, gynnar och stärker 

terroristorganisationen och dess möjlighet att utföra särskilt allvarlig brottslighet. Detta innebär 

följaktligen att aktivt delta i en terroristorganisation som regel resulterar i att organisationen 

befrämjas, förstärks eller understöds på ett eller annat sätt och av den anledningen bör därför 

ett särskilt straffansvar införas för deltagande i en terroristorganisations verksamhet.120  

 

5.5.6.3 Straffansvar för samröre med terrororganisation 

Regeringen har även gjort den bedömningen att det bör införas ett särskilt straffansvar för den 

som, utan att aktivt delta i en terrororganisations verksamhet, har någon form av samröre med 

organisationen. Skälen till detta är att kriminalisera handlingar, likväl som deltagande, som 

påverkar organisationens förmåga. Det kan i denna kontext jämföras med bestämmelsen om 

olovlig kårverksamhet i BrB 18 kap. 4 § som straffbelägger, förutom den som bildar eller deltar 

i organisationen, även den som för organisationen tar befattning med exempelvis vapen, 

ammunition eller liknande utrustning, uthyrning av lokal eller mark för verksamhetenen eller 

bistående med pengar eller på annat sätt. Enligt regeringen finns ett behov av att kriminalisera 

fler gärningar som har någon form av samröre med terroristorganisation. På frågan huruvida ett 

förbud mot att ha samröre med en terroristorganisation utgör någon rättighetsbegränsning, anser 

                                                 
118 Ibid., s. 14-15. 
119 Prop. 2002/03:38 s. 47-48. 
120 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 16-19. 
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regeringen att detta går att brottsförklara utan att det strider mot RF:s rättighetsreglering eller 

mot EKMR. En premiss för detta är att det, på samma sätt som när det gäller kriminaliseringen 

av deltagande i verksamheten hos en terroristorganisation, att straffbestämmelsen begränsas till 

handlingar som på ett eller annat sätt vidmakthåller och gör terroristorganisationen starkare. 

Med samröre åsyftas enligt Svenska Akademins ordlista någon form av opassande förbindelse, 

samverkan eller kontakt. Många gånger kan handlingar som utgör samröre även anses som 

deltagande, vilket gör att i sådana fall så blir inte samröresbrottet tillämpbart. Brottet bör alltså 

vara subsidiärt i förhållande till deltagandebrottet. Exempelvis förordas att ett samröre kan 

innebära en befattning med brandfarliga och explosiva varor, transportmedel och 

kommunikationsutrustning. En fullständig uppräkning i lagtext är inte målet, utan det bör finnas 

plats för bestämmelsen att även innefatta annan utrustning som befrämjar verksamheten hos en 

terroristorganisation. Påföljden för samröre med en terroristorganisation är enligt regeringens 

förslag fängelse i högst två år och om brottet är grovt till fängelse i lägst sex månader och högst 

sex år.121  

 

5.5.6.4 Remissinstansernas utlåtanden 

Frågan är då, huruvida en straffbestämmelse om deltagande i en terroristorganisations 

verksamhet kan införas utan att de grundläggande fri- och rättigheterna kränks. Enligt 

lagrådsremissen bedömer regeringen att ett deltagandebrott kan vara förenligt med 

föreningsfriheten utan att RF:s och EKMR:s rättighetsreglering inskränks. Det finns en del 

remissinstanser som delar eller inte har några anmärkningar på regeringens förslag, däri bland 

annat Hovrätten över Skåne och Blekinge, Göteborgs tingsrätt, Malmö tingsrätt, 

Förvaltningsrätten i Stockholm och Domstolsverket. Riksdagens ombudsman (JO) och Svea 

hovrätt framhåller däremot att bedömningen av förenligheten med den grundlagsskyddade 

föreningsfriheten inte är självskriven. Detta är något som grundas i att även deltagande i 

verksamhet som inte är olovlig, exempelvis social och humanitär verksamhet, i en del fall 

brottsförklaras.122 Skulle lagförslaget istället formuleras med ett utgångsläge att det inte är 

medlemskapet i sig som straffbeläggs utan istället deltagandet som har för avsikt att stärka 

terroristorganisationerna, kan inte Svea hovrätt finna något skäl emot den föreslagna 

regleringen. Ytterligare instanser som Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten stödjer 

lagförslaget och hävdar att eftersom avsikten inte är att kringskära möjligheterna att utöva lovlig 

verksamhet i föreningsform utan att försöka hindra brottslighet kopplat till terrorism. Den 

juridiska fakulteten vid Uppsala universitet framhåller uppfattningen om att ett 

brottsförklarande inte utgör en begränsning av grundlagsskyddet av den orsaken att 

rättighetsskyddet i RF inte inbegriper olovlig verksamhet, något som går att utläsa ur vissa 

förarbeten.  

 

Enligt universitet öppnar detta tillvägagångssätt likväl upp för en grundlagstolkning med fokus 

på de negativa rättigheterna, dvs att som i detta fall fastställa att någon föreningsfrihet inte 

föreligger, och som resulterar i ett för stort utrymme för lagstiftaren då denne inte är i enlighet 

med senare konstitutionell praxis och dominerande doktrin. Likaså framhåller den juridiska 

fakulteten vid Lunds universitet att regeringsförslagets förenlighet med föreningsfriheten är 

ofullständig och den internationella icke-statliga organisationen Civil Rights Defenders finner 

att förslaget inrymmer begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter. Detta då det saknas 

en explicit gränsdragning för vilka gärningar som ska inkluderas i deltagandebrottet, 

exempelvis omfattas deltagande som humanitär verksamhet, som i sig inte är olovlig. Svenska 

Journalistförbundet uttrycket sin osäkerhet kring att det dels saknas en allmänt godtagen 

                                                 
121 Ibid., s. 47-51. 
122 Ibid., s. 20.  
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definition av begreppet terrorism samt att det anses vara otydligt vad som hänsyftas med att 

delta i en terroristorganisation. Journalistförbundet menar att det i praktiken kommer innebära 

att organisationer förbjuds, dvs ett helt annat synsätt på föreningsfriheten, och är något som inte 

är förenligt med RF. Till sist yttrar sig Diskrimineringsombudsmannen och menar att det inte 

kan förbigås att förslagen till en ökad straffrättslig regering riskerar att utsätta vissa etniska och 

religiösa grupper mer än andra.123  

 

Enligt regeringen kan ett deltagandebrott däremot införas utan att det strider mot 

föreningsfriheten då det som åsyftas är att motverka terrorbrottslighet, oavsett hur dessa 

personer väljer att organisera sig för att uppnå sina syften. En sådan straffrättslig reglering kan 

dock försvåra för sammanslutningens möjlighet att parallellt bedriva lovlig verksamhet i form 

av exempelvis skolor och sjukhus.124 Det straffvärda beteendet är det att verksamheten utövas 

inom ramen för en terroristorganisation där den stärker, befrämjar eller understöder 

organisationen.125 

 

Vad gällande brott mot samröre med en terroristorganisation anser en majoritet av 

remissinstanserna, såsom bland annat Svea Hovrätt, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Stockholms universitet, att brottet bör införas i 

svensk lagstiftning. Den internationella icke-statliga organisationen Civil Right Defenders 

motsätter sig dock mot promemorians bedömning, med uppfattningen att det redan idag finns 

tillräckligt med straffbestämmelser mot olika former av samröre med terroristorganisationer.126  

 

5.5.6.5 Lagrådets yttrande 

Från regeringen har till lagrådet inkommit ett huvudförslag som innebär att ett särskilt 

straffansvar införs för den som deltar i eller har samröre med en terroristorganisation. Frågan 

om straffansvar för deltagande i terroristorganisationer har övervägts även tidigare, men inte 

lett till lagstiftning. Detta med en motivering att befintlig kriminalisering i mycket stor 

utsträckning täcker handlingar som begås i en terrororganisation.  

 

I förslaget görs bedömningen att den föreslagna straffbeläggningen inte alls skulle innebära en 

begränsning av föreningsfriheten, med hänvisning till uttalande i förarbetena till RF där 

föreningsfriheten endast omfattar sammanslutningar av lovlig verksamhet. Redan här påpekar 

lagrådet att en sådan tolkning av RF skulle medföra att grundlagsskyddet för föreningsfriheten 

skulle vara beroende av innehållet i vanlig lag och att den därmed sätter gränserna för 

föreningsfriheten.127 

 

Dessutom uttrycker förarbetena till RF att ett deltagande i en organisations verksamhet skyddas 

av föreningsfriheten.128 Här görs dock ingen avgränsning till omfattningen av 

deltagandebegreppet och den invändning som lagrådet gör är just omfattningen av 

deltagandebegreppet. Detta skulle innebära att även allt från vardagliga aktiviteter till rena 

våldshandlingar skulle omfattas. Att det skulle gå att ingripa mot vissa delar av enskildas 

deltagande men inte andra, menar de saknar helt grund i förarbetena kring föreningsfriheten.   

 

                                                 
123 Ibid., s. 20-21. 
124 Prop. 2015/16:78 s. 56. 
125 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 25. 
126 Ibid., s. 47. 
127 Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation – Yttrande, s. 4. 
128 Prop. 1975/76:209 s. 144.  
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Förslaget från regeringen menar att ett brottsbeläggande av deltagande i terrororganisation inte 

kolliderar med föreningsfriheten. Deltagandebrotten kopplas istället till själva syftet där 

personer sluter sig samman i en verksamhet med syftet att begå särskilt allvarlig brottslighet.129 

 

Lagrådet menar också att det redan idag finns ett antal organisationer i Sverige som inte kan 

anses lovliga eller rumsrena. Det kan exempelvis vara politiska partier som vill genomföra 

revolution eller väpnad kamp, andra kriminella grupper eller föreningar som ägnar sig åt civil 

olydnad. Även i ovanstående situationer skulle den föreslagna grundlagstolkningen få 

konsekvenser.130  

 

Regeringens förslag grundar sig alltså på att föreningsfriheten inte omfattar olovlig verksamhet. 

Här gör dock lagrådet en annan bedömning och menar att ordalydelsen i grundlagen beträffande 

föreningsfriheten inte enbart kan anses avse lovlig verksamhet. Även andra förarbetsuttalande 

talar tydligt emot utredningens tolkning, menar lagrådet och avstyrker därmed att förslaget 

läggs till grund för en ny lagstiftning.131 

 

5.6 Lagstiftning i Norge och Danmark 

5.6.1 Terrorlagstiftning i Norge  

Enligt kapitel 18. Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i den norska lagen återfinns 

straffbara handlingar med koppling till terrorism. Kapitlet har funnits sen år 2008 med lagrum 

som reviderats flera gånger. Här regleras, likt den svenska lagstiftningen, vad som utgör en 

terrorhandling (131 §), grova terrorhandlingar (132 §), terrorfinansiering (135 §) och offentlig 

uppmaning och rekrytering (136 §).132  Sedan år 2013 är det olagligt att tillhöra en 

terrorstämplad organisation i Norge. Ett deltagandebrott infördes i norsk lagstiftning år 2013, 

Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon (136 a §), som lyder att den som bildar, deltar 

i, rekryterar medlemmar eller ger ekonomiskt eller annat materiellt stöd till en 

terrororganisation kan straffas med fängelse i upp till 6 år när organisationen vidtagit åtgärder 

för att förverkliga syftet med olagliga medel.133 Gällande rätt straffar därmed kvalificerat 

deltagande i terroristorganisationer enligt strafflagen 136 a § samt att bestämmelsen fortsätter i 

strafflagen 1902 147 d §.134 

 

Anledningen till bestämmelsen går att utläsa i ett förarbete som lyder att terrorism måste 

bekämpas och terroristhandlingar måste förebyggas. Departementet anser därmed att det är 

viktigt att motverka terroristorganisationer i detta sammanhang. I propositionen föreslås bland 

annat att kriminalisera kvalificerat deltagande i terroristorganisationer och att upprätta planer 

för att begå en terrorhandling som syftar till dem som på olika sätt bidrar till att bilda och 

upprätthålla en terrororganisation, exempelvis genom att rekrytera medlemmar eller ge 

materiellt stöd. Terroristorganisationer anses vara ett stort hot mot social trygghet och 

demokratiska värderingar. Förbudet mot deltagande i terroristorganisation föreslås därmed vara 

utformad enligt 129 § i strafflagen.135 Lagändringen måste förstås mot bakgrunden av 

utvecklingen av hotbilden. Förarbetet framställer även PST:s, Politiets sikkerhetstjeneste, 

bedömning av hotbilden från februari år 2013 som: ”PST anser att extrem islamism är det 

allvarligaste hotet mot Norge och påpekar att det under de senaste åren har uppstått en våldsam 

                                                 
129 Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation – Yttrande, s. 4. 
130 Ibid., s. 14-15.  
131 Ibid., s. 15-16.  
132 Lov om straff, Kapitel 18. Terrorhandlinger og terrorreleaterte handlingar. 
133 Lov om straff, Straff för deltakelse mv. i en terrororganisasjon 136 a §. 
134 Horingsnotat, lovavdelningen november 2016, 16/7266.  
135 Prop. 131 L (2012-2013), s. 41.  
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multietnisk islamistisk miljö i landet. Många unga vuxna människor i denna miljö har en Al 

Qaida-inspirerad världsbild som förhärligar våld och tror att Norge kan hållas ansvarigt för 

olika förhållanden. PST upplever att människor från dessa miljöer reser utomlands för att delta 

i väpnade kamp- och träningsläger med extrema grupper. Detta kan enligt PST:s bedömning ge 

en ideologisk utbildning, stridserfarenhet och ett utbrett kontaktnätverk av extrema islamister. 

Det kan även förväntas att vissa kan komma tillbaka till Norge med ökad vilja och förmåga att 

planera terrorattacker och att personer med denna typ av erfarenhet har en lägre tröskel för 

våldsutnyttjande och att det därmed finns risk för ökat våld.136 Syftet med brottslagstiftningen 

i 147 d § är alltså inte bara att förhindra deltagande och annat stöd till terroristorganisationer, 

utan också att förhindra att extremistiskt våld återvänder till Norge.137 

 

Det norska justitie- och beredskapsdepartmentet redogjorde för ett behov av en 

lagstiftningsförändring på området, där bland annat Riksadvokaten och PST uttalade sig. De 

menade att de tidigare inte sett behovet för en bestämmelse om deltagandet i en 

terroristorganisation men att det nu var nödvändigt att kunna straffa personer som är 

medlemmar i gruppen men som har en vagare roll som är relaterat till en mer allmän ”andlig 

vägledning”. Dessa vill kunna undgå att delta direkt i de straffbara handlingarna, men de är 

viktiga inspiratörer och deltagare och har en central roll i gruppen. Det är klart negativt att 

Norge har ett ”hål” i terrorlagstiftningen i förhållande till vissa övriga europeiska länder, med 

hänvisning till kriminaliseringsskyldigheten i EU:s rambeslut. Detta kan leda till en medveten 

etablering av terrorceller i Norge, som är ett viktigt land inom Schengen, där man då inte har 

kriminaliserat terroristgrupper. Norge kommer således uppfattas som en form av fristad där 

propaganda kan spridas inom vissa gränser.138 Det ovan nämnda EU-rambeslutet antogs i juni 

år 2002, där artikel 2 handlar om brott som rör en terroristgrupp och i artikel 2.2 att 

medlemsstaterna är skyldiga att vidta ”nödvändiga åtgärder”, bland annat genom att det ska 

göras straffbart att ”delta i en terroristgrupps verksamhet”.139 Språkligt sett är ”deltagande” en 

relativt bred term, då man kan delta i en verksamhet på flera olika sätt. Ordalydelsen ger ändå 

en signal om att det måste finnas någon typ av aktivitet. Ett medlemskap kan vara passivt, 

medan deltagande åtminstone som en klar utgångspunkt sker genom att göra någonting aktivt. 

Deltagandebegreppet var tänkt som ett tillägg till befintliga bestämmelser som påverkar den 

person som begår eller avser att begå en terrorhandling samt att den var avsedd för dem som på 

olika sätt bidrar till bildandet och upprätthållandet av en terroristorganisation, exempelvis 

genom att rekrytera nya medlemmar, styra eller ge materiellt stöd.140  

 

Bestämmelsen kriminaliserar kvalificerade former av deltagande och olika typer av bidrag till 

organisationen. Deltagandebegreppet är mycket omfattande och kommer bland annat att beröra 

personer som förvärvar vapen, datamaterial, kemikalier eller annan utrustning för att begå en 

terrorhandling. Utöver det kan även omständigheter som att inspirera och ta initiativ till 

terroristhandlingar utgöra ett samröresbrott.141 

 

Att få till stånd en kriminalisering av själva medlemskapet i sig, liknande den i Norge och andra 

europeiska länder har länge varit en fråga i den allmänna debatten, även här i Sverige. Dock 

                                                 
136 Ibid., s. 12.  
137 Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A., s. 4.  
138 Horingsnotatet från Det nasjonale statsadvokatembetet, s. 26.  
139 Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A.  
140 Ibid. 
141 Prop. 131 L (2012-2013), s. 86-87.  
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har åklagare i Norge, liksom i flera andra länder, inte åtalsplikt vilket gör att lagstiftaren kan 

tillåta sig bredare förbudsformuleringar.142 

 

5.6.2 Rättsfall  

5.6.2.1 Hogsteretts dom 28. Juni 2016, HR-2016-1422-A 

Ärendet gäller straff genom deltagande i och materiellt stöd till en terrororganisation, se 147 d 

§ i strafflagen 1902, vilket motsvarar 136 a § första stycket i strafflagen 2005. De dömda 

personerna, A, B och C, är alla norska medborgare bosatta i östra Norge. Den 21 januari år 

2015 anklagades två av de senare dömda, A och B, för brott mot 147 d § i strafflagen. Grunden 

beskrivs enligt följande:  

 

”Under perioden 21 juni år 2013 till 27 maj år 2014 deltog han i en terrororganisation, genom 

att i maj år 2013 hävda sitt övertygande med terrororganisationen Islamiska staten i Syrien och 

Levanten, ISIL, och därefter tjänstgjorde med vapen för ISIL på olika platser i Syrien. Han fick 

tillstånd av organisationen och reste till Norge den 29 januari år 2014, under förutsättning att 

han återvände till ISIL. I Norge förberedde han återigen för en aktiv tjänst för ISIL i Syrien 

genom att förvärva militär utrustning. Den 27 maj år 2014 greps han av polisens säkerhetstjänst. 

Den 30 maj år 2013 listades ISIL av FN som terroristorganisation och gruppen var tidigare en 

del av Al-Qaida i Irak, som av FN listades som terroristorganisation år 2004. Båda grupperna 

har begått ett antal terroristhandlingar som brott mot mänskligheten, frihetsberövande, tortyr 

och mord på civilbefolkningen och andra krigsförbrytelser, bland annat för att skapa allvarliga 

rädslor i en befolkning.” 

 

Dessutom åtalades även B och C för överträdelse av strafflagen 147 d §, se strafflagen 49 §. 

Grunden beskrivs enligt följande:  

 

”I april år 2014 försökte han tillhandahålla materiellt stöd till en terrororganisation genom att 

förvärva olika krigsmaterial och utrustning, till exempel två taktiska västar. Detta försökte han 

skicka från Norge till sin bror i Syrien som deltog i ISIL, men lådan beslagtogs av polisens 

säkerhetstjänst i maj år 2014. Dom utgick från Oslo tingretts, som är första instans, den 8 maj 

år 2015 och som fann att samtliga tre befann sig skyldiga.”143 

 

Alla tre överklagade till Borgarting lagmannsrett, motsvarande hovrätten i Sverige, i januari år 

2016 där överklagandet avslogs och där det betonades att det är relevant att accentuera 

varaktigheten av deltagandet, de uppgifter som utfördes, organisationens roll och den berörda 

terrororganisationen.144 Lagmannsretten omnämner ISIL som en av de värsta 

terroristorganisationerna i vår tid vilket måste ha en stor vikt i straffbedömandet mot strafflagen 

1902 147 d §. Vid bedömning hur man använder bestämmelsen måste det finnas utrymme för 

att införa sanktioner för både en lägre och en högre grad av deltagande. En anslutning som 

utlänning till en sådan organisation tyder på en högre grad av deltagande.145 Den slutgiltiga 

domen av högsta instans blir sedan för person A fängelse i fyra år och tre månader, för person 

B fängelse i fyra år och sex månader samt för person C till fängelse i sju månader.146 

 

                                                 
142 Cameron, I & Jonsonn Cornell, A., SvJT 2017 s. 28.  
143 Hogsteretts dom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, s. 1-2.  
144 Hogsteretts dom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, s. 4. 
145 Hogsteretts dom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, s. 6.  
146 Hogsteretts dom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, s. 8. 
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5.6.2.2 Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A  

En 33-årig man från Oslo dömdes till nio års fängelse för deltagande i, rekrytering till och 

ekonomiskt och materiellt stöd till terrororganisationen ISIL, också känd ISIS. Mannen var 

mellan år 2013 och år 2015 en ledande medlem av en islamistisk grupp i Norge. Deltagandet 

bestod i att han aktivt bistod norska utländska krigare – ekonomiskt och på annat sätt – i 

samband med sina resor till Syrien för att bli medlem i ISIL och medan de kämpande för 

terrororganisationen där. Han nämnde också offentligt ISIL:s kalif Abu Bakr al-Baghdadi som 

”ledare” och organiserade resor för människor som gick med eller försökte gå med i ISIL i 

Syrien. Underlättandet bestod bland annat i att ge råd om resplanen, praktiska förhållanden och 

behov, inköp av lämplig utrustning eller för inköp av biljetter till resan samt vidareförmedling 

av kontaktuppgifter till personer kopplade till ISIL. Han kommunicerade även med ISIL-

relaterat folk för att säkerställa att resenärer hämtades och transporterades över gränsen från 

Turkiet till områden kontrollerade av terroristgruppen i Syrien. Utöver det hjälpte han till med 

att inhandla material som telefonabonnemang, stridskläder, videokameror och annan lämplig 

utrustning för militärt bruk. Mannen gav även ekonomiskt stöd till terrororganisationen då han 

vid ett flertal tillfällen överfört pengar till bankkonton. 

 

Högsta domstolen konstaterade att han ansågs vara en deltagare i ISIL från årsskiftet 2013/2014 

till december år 2015 och vid bedömningen antog Högsta domstolen att ISIL var en av de värsta 

terroristorganisationerna i modern tid. Sådana organisationer utgör ett stort hot mot 

samhällssäkerheten och våra demokratiska värderingar och det måste genast reageras mot 

denna typ av brott. Han dömdes också enligt strafflagen 147 d § för att ha rekryterat två 

medlemmar till ISIL och lämnat ekonomiskt och materiellt stöd till två andra medlemmar.147  

 

5.6.2.3 Oslo tingrett, 1. Mars 2019, TOSLO-2018-136259 

Åtal av en norsk kvinna har åberopats av åklagarmyndigheten för brott mot straffeloven 136 a 

§, jfr. 5 § första stycket bokstav b nr 10. för att ha deltagit i en terrororganisation, när 

organisationen har vidtagit åtgärder för att realisera syftet med olagliga medel. Åtalet grundas 

på följande förutsättningar: ”En kvinna deltog i terroristorganisationen ISIL, från juni år 2016 

till november år 2017. Hon hade kontakt med flera personer som var anslutna till ISIL, inklusive 

i Syrien, Storbritannien och Sudan och deltog i både öppna och stängda forum på internet som 

publicerade propaganda för ISIL. Där deltog hon i arbetet med att utveckla och sprida ISIL-

propaganda, bland annat genom att korrekturläsa propagandatext, skicka 

propagandameddelanden och text med våldsamt jihadistiskt innehåll samt upprätta fiktiva 

användarkonton på olika sociala medier. Under våren år 2017 gjorde kvinnan förberedelser för 

att resa till ISIL-kontrollerade området i Syrien och gifta sig med en ISIL-deltagare samt gå 

med i terrororganisationen. På hösten försökte hon resa från Norge till ISIL-kontrollerat område 

med greps av myndigheterna i Österrike i november år 2017.” 

 

Utöver det anklagas kvinnan för att enligt straffeloven 136 a § ha givit ekonomiskt eller annat 

materiellt stöd till en terrororganisation, när organisationen har vidtagit åtgärder för att 

förverkliga syftet med olagliga medel. Till grund föreligger: ”I juni år 2016 och februari år 2017 

tillhandahöll kvinnan ekonomiskt stöd till en terrororganisation genom att överföra en okänd 

summa pengar till en person som vid tiden var deltagare eller krigare för ISIL eller på väg till 

Syrien för detta ändamål. I april år 2017 överförde kvinnan en summa pengar till en person i 

Storbritannien som även han var associerad med ISIL samt i maj år 2017 till en ISIL-deltagare 

i Sudan.” 

 

                                                 
147 Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A.  
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Rättens utredning bygger på PST:s arbete kring beslagtagandet av bland annat telefoner och 

datorer. Trafikdata och information om kvinnans finanser erhölls och sökningar genomfördes 

på öppna källor på internet. Domstolen anser i detta fall att det är uppenbart att ärendet är 

tillräckligt informerat, se 294 § straffeprosesseloven. Fortsättningsvis påverkar straffeloven 136 

a § den person som ger ekonomiskt stöd till en terrororganisation, när organisationen har 

vidtagit åtgärder för att förverkliga syftet med olagliga medel. Viktiga bevis i det här fallet är 

webbsökningar, bilder, ljudfiler och meddelande.  

 

I tidigare dom HR-2018-1650-A förtydligar högsta domstolen hur deltagarbegreppet i 

straffeloven 136 a § ska förstås. Slutsatsen är att deltagande i är ett brett begrepp som är avsett 

att omfatta många olika former av bidrag till organisationens verksamhet. Det är det aktiva 

bidraget till upprätthållandet av terroristorganisationen. Det är ”kvalificerat” deltagande som 

kan leda till straff enligt denna lagbestämmelse och triviala eller perifera bidrag påverkas inte. 

Oslo tingsrätt finner i målet att incitament till terrorhandlingar och uppmaningar av sådana 

omfattas av begreppet deltagande (jfr. prop. 131 L 2012-2013, s. 87). Domstolen finner därmed 

inte att det är tvivelaktigt att dessa aktiviteter som kvinnan utfört överstiger tröskeln för 

deltagande som följer av förarbeten och rättspraxis. Varaktigheten av deltagande är också 

viktigt för straffet för när beräkningen av deltagandets längd ska göras utgår domstolen från en 

helhetsbedömning av hela deltagandeperioden, där även aktiviteter som inte hamnar över 

tröskeln ska inräknas. Start- och sluttid bör sättas till första respektive sista aktiviteten och som 

beaktas vid bedömningen av den anklagandes deltagande i terrororganisationen (se HR-2018-

1650-A avsnitt 58).  Kvinnan döms för brott mot strafflagen 136 a §, jmr. 5 § första stycket 

bokstav nr 10 och strafflagen 136 a § i samband med strafflagens 79 § bokstav a till fängelse i 

två år och nio månader.148 

 

Alla dessa tre domar ger vägledning om förståelsen av termerna ”deltagande i”, ”rekrytering 

av” och ”tillhandahållande av ekonomiskt eller annat materiellt stöd” i strafflagen 1902 147 d 

§ och strafflagen 2005 136 a §. En av domarna visar också på hur domstolen tolkar att 

deltagandet ska vara aktivt och kvalificerat men att även mer triviala bidrag kan falla in under 

paragrafen då varaktigheten av deltagandet också spelar roll.  

 

5.6.3 Terrorlagstiftning i Danmark  

Den så kallade anti-terrorlagen i Danmark tillkom i juni år 2002 med namnet lov nr. 378 med 

titeln ”Forslag till lov om ændring af straffeloven, retsplekeloven, lov om konkurrence og 

forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udlændingsloven og loven om udlevering av 

lovovertraedere till Finland, Island, Norge og Sverige. Gennemoførelse af FN:s konvention om 

bækempelse finansiering af terrorisme, gennemførelse av FN:s sikkerhedsråds resolution 1373 

(2001) og andre initiativer till bekaempelse af terrorisme ,mv.”. Enligt 114 § i lagen kan en 

person straffas med livstids fängelse för terrorism, som avsiktligen allvarligt skrämt en 

befolkning eller som felaktigt tvingat danska eller utländska myndigheter eller internationell 

organisation, till att göra eller misslyckas med att göra en handling, eller destabiliserar ett lands 

eller en internationell organisations grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 

sociala strukturer. Detta exempelvis genom mord, grovt våld, frihetsberövelse, störning av 

trafiksäkerhet, kapning av transportmedel, våldsamma brottsöverträdelser eller mordbrand.149 

                                                 
148 Oslo tingrett, 1. Mars 2019, TOSLO-2018-136259. 
149 LOV nr 378 af 06/06/2002, Forslag till lov om ændring af straffeloven, retsplekeloven, lov om konkurrence 

og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udl ændingsloven og loven om udlevering av lovovertraedere 

till Finland, Island, Norge og Sverige. Gennemoførelse af FN:s konvention om bækempelse finansiering af 

terrorisme, gennemførelse av FN:s sikkerhedsråds resolution 1373 (2001) og andre initiativer till bekæmpelse af 

terrorisme ,mv.”. 114 §.  
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Utöver att den danska strafflagen kriminaliserar terrorism, behandlar den även finansiering av 

terrorism (114 b §), värvning (114 c §), och träning för terrorismändamål (114 d §) samt 

främjande av terrorism (114 e §). Den sist nämnda bestämmelsen straffbelägger att i övrigt (dvs 

det utöver vad som följer av lagrummen 114- 114 d §§) främja verksamheten hos en person, en 

grupp eller en sammanslutning som begår eller har för avsikt att begå handlingar som innefattas 

av 114- 114 d §§. Straffet är fängelse i högst sex år och om gärningspersonen ingår i en väpnad 

styrka kan straffet stiga till högst tio år eller under särskilt försvårande omständigheter till 

fängelse i sexton år. En särskilt försvårande omständighet kan exempelvis vara att den tilltalade 

har deltagit i stridigheter. Alla uppräknade gärningar är även straffbelagda på försöksstadiet.150 

 

5.6.4 Rättsfall 

5.6.4.1 S-211/2015 

En danskmarockansk man är den första i Danmark som är skyldig till terrorlagstiftningens 114 

e §, som kan ge upp till fem års fängelse. År 2005 arresterades han och anklagades för 

uppmuntran till terror genom att utge DVD- och CD-skivor från sitt förlag, Al-Nur Islamic 

Information. Det kunde bland annat handla om jihad-låtar och videor på halshuggningar. Han 

dömdes 2007 till tre år och sex månaders fängelse för att uppmana till terroristhandlingar bland 

det material som han publicerat i sitt förlag. Samma man kom sedan att dömas igen år 2015 då 

han åter kom att överträda terroristbestämmelsen och dömdes då till fyra års fängelse.151  

 

5.6.4.2 S-7156/2014 

Domstolen i Frederiksberg fällde en dom mot en 54-årig man som dömdes till fyra års fängelse 

för främjande av terrorism. Han fanns skyldig till att främja en verksamhet av personer och 

grupper som begår eller avser att begå terrorhandlingar. Hans handlingar bestod av, under en 

period från år 2012 till år 2014, ett antal inlägg på Facebook och genom utskickade e-mail där 

han uppmanat och hjälpt människor att resa till Syrien och Irak för att delta i beväpnad Jihad. 

Dessutom fanns han skyldig till att genom ”billiga” terroristhandlingar uppmana till brott i form 

av döda namngivna danska personer och åtgärder mot det egyptiska parlamentet samt för brott 

mot raslagen i form av propagandaverksamhet mot judar. Den 54-årige mannen frikändes 

däremot i samband med publiceringen av tre böcker som skrevs av Abu Qatada, som enligt 

åklagarens synvinkel är relaterade till Al-Qadia, eftersom det saknades tillräckliga bevis och 

där Facebook-inläggen och e-postmeddelandena på ett annat sätt bidrog till uppmuntran och 

godkännande.152 

 

5.6.4.3 SAG 231/2013 

Högsta domstolen fann ROJ TV A/S skyldig mot strafflagen 114 e §, genom att ha främjat 

terroristverksamhet under en period av mer än fyra år. Straffet för detta tar hänsyn till dess 

allvarlig karaktär och mäts till femtio dagsböter på 100 000 kr. ROJ TV blev också i enlighet 

med en analogi med strafflagens 79 § berövad rätten att sända tv på grundval av radio- och tv-

nämndens registrering den 9 december år 2003.153 

 

Det första fallet visar att Danmark redan på tidigt 2000-tal, utfäste domar med sin anti-terrorlag. 

Dessa rättsfall visar på situationer där främjande och uppmuntran via Facebook, e-mail och tv-

sändningar, och lett fram till fällande domar.  

                                                 
150 DS 2017:62, Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, s. 67-68. 
151 S-211/2015. 
152http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeafterrorvirksomhed

,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx, 2019-05-14. 
153 Højessterets dom SAG 231/2013, s. 5.  

http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeafterrorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx
http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeafterrorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx
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6 Avslutande analys 
 

Denna rättsutredning hade till syfte att utröna om deltagande i, alternativt samröre med, 

terroristorganisation kan anses vara förenligt med den svenska grundlagsskyddade 

föreningsfriheten. Ytterligare en föresats var att undersöka hur långt den svenska 

föreningsfriheten sträcker sig i nationell och internationell lagstiftning samt hur deltagande- 

och samröresbegreppen är reglerade i Norge och Danmark.  

 

Som nämndes till en början innehöll de svenska grundlagarna under en lång tid inte någon 

särskilt ingående redogörelse för de medborgerliga eller mänskliga rättigheterna i jämförelse 

med andra länder inom Europa. Sverige ratificerade EKMR år 1952 och under år 1994 infördes 

en föreskrift om att svensk lagstiftning inte får stå i strid med EKMR. Svensk nationell rätt bör 

följaktligen tillförsäkra medborgarnas rättigheter som landet åtagit sig att trygga, då de 

mänskliga rättigheterna utgör det gemensamma världssamfundets normbas.   

 

Ett resultat som går att utläsa i denna uppsats är att föreningsfriheten i europeisk rätt sträcker 

sig relativt långt. Artikel 11 i EKMR uttrycker att var och en har rätt till föreningsfrihet och att 

utövandet av dessa rättigheter inte får inskränkas. Det gäller i de fall som är föreskrivna i lag 

eller som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens och det allmännas 

säkerhet och till förebyggande av oordning och brott. Europeisk praxis har dock hållit fast vid 

att organisationer ska medges att verka så länge de inte förordar eller brukar våldsmetoder eller 

annan brottslig verksamhet. Detta påvisar att organisationer som exempelvis ISIS och Al-Qaida 

inte kan anses omfattas av föreningsfriheten enligt EKMR. Utgångspunkten är dock att det ska 

föreligga ett viktigt samhälleligt behov och att begränsningen är väl avvägd i förhållande till 

det. Exemplet med separatistgruppen i Bulgarien visar på svårigheter i gränsdragningen med 

vad som är förenligt med föreningsfriheten eller inte. Således kan man tänka sig att det uppstår 

gränsdragningsproblem, inte bara för uppenbara terrorklassade organisationer utan även andra 

internationella och nationella grupperingar, såsom extrema politiska grupperingar på vänster- 

och högerskalan.  

 

Vad vi alltså kan konstatera är att föreningsfriheten idag har ett starkt skydd via förskrifter i 

internationell rätt. Vad gäller föreskriften i svensk rätt regleras denna i RF som ska verka för 

en omfattande opinionsfrihet. Nationer ska med andra ord inte kunna omöjliggöra ett bildande 

av en förening eller ett intrång i dess verksamhet.  Konstateras kan, är att föreningsfriheten 

givits en bred definition för att verka så inkluderande som möjligt. Den logiska följden av en 

sådan skrivning är att friheten tillika måste begränsas. Som uppsatsen visar, begränsar dock 

också RF 2 kap. 24 § 2 st. rasistiska sammanslutningar och föreningar som bedriver olovlig 

kårverksamhet. Uppenbart är att lagstiftaren tydligt betonat vikten av att inneha en långtgående 

föreningsfrihet i samhället och att det är av största relevans för demokratin att föreningar får 

verka fritt utan statlig inblandning. Dock talar förarbetena också sitt tydliga språk om att fri- 

och rättighetsregleringen vare sig ska försvåra eller förhindra lagstiftning som är till skydd för 

grundläggande samhälleliga intressen. Tanken bakom olovlig kårverksamhet är att det inte 

genom skydd av föreningsfriheten skall kunna gå att bygga upp privata arméer. Även här ser vi 

i svensk lagstiftning hur organisationer som ISIS, som vill bygga upp ett eget kalifat med sin 

egna armé, inte kan gömma sig bakom föreningsfriheten. Det finns ett viktigt samhälleligt 

behov av att begränsa och stoppa denna utveckling, då dessa organisationer utgör ett hot mot 

länder och dess befolkning. För detta ändamål utgör lagstiftningen en viktig del.  

 

 

 



 29 

Det finns i Sverige idag en relativt omfattande men utspridd lagstiftning på området i form av 

finansierings- och rekryteringslagen samt terroristbrottslagen. Dessa straffbelägger bland annat 

finansiering till en person eller sammanslutning som gör sig skyldig till terroristbrott, eller om 

någon genom meddelande till allmänheten försöker uppmana till särskilt allvarlig brottslighet. 

Den svenska straffrättsliga terrorismlagstiftningen kan idag anses vara rörigt och svårt att få 

grepp om. Lagstiftaren kan inte lagstifta hur som och har vissa rättsstatliga principer, uttryckt i 

lagar och konventioner, att följa. Legalitetsprincipen är ett exempel på en sådan princip, som 

innebär att ingen ska kunna ställas till ansvar utan stöd i lag. Lagen skall vara explicit och 

förutsägbar, något som den i dagsläget inte är. 

 

I den nuvarande lagstiftningen finns exempelvis inget generellt förbud mot att delta i eller på 

annat sätt bistå en terroristorganisation. I februari år 2019 lämnade regeringen in en remiss till 

lagrådet där de gav förslaget att den som även deltar i en verksamhet i en terroristgrupp på ett 

sätt som är ämnat att understödja, stärka eller främja organisationen också bör stå inför ett 

särskilt straffansvar. Tillika innehöll förslaget ett straffansvar även för den som har ett samröre 

med en terroristorganisation. Exempelvis den som tar befattning med vapen, ammunition, 

brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning eller annan liknande utrustning 

eller upplåter lokal eller mark för dess verksamhet.  

 

Lagrådet avslog dock remissens förslag med hänvisning till att en formulering av ett 

deltagandebrott innebär en inskränkning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Det var 

främst uttalanden i förarbeten till RF och annan lagstiftning, kopplade till förenligheten med 

föreningsfriheten, som låg till grund för avslaget. En oklarhet med lagrådsremissen är att det 

riskerar att bli, med införande av deltagandebrottet, brottsligt för exempelvis en läkare eller 

annan sjukvårdspersonal att ge hjälp åt den civila befolkningen vid ett terroriststyrt sjukhus i 

ett terrorkontrollerat område. Detta kan bli ett pris som civilbefolkningen får betala genom att 

nekas humanitärt bistånd från enskilda individer. Den humanitära verksamhet som exempelvis 

Läkare utan gränser bedriver ska inte betyda att organisationen medverkar till en 

terroristorganisations verksamhet trots att deras insatser på något sätt kan gynna 

terroristorganisationen. Detta är ett exempel på något som inte formuleras i lagförslaget och 

som bör tänkas över vid en eventuell revidering. 

  

Ett deltagandebrott infördes däremot i Norge år 2013, vilket innebar att den som bildar, deltar 

i, rekryterar medlemmar eller ger ekonomiskt eller annat materiellt stöd kan dömas till fängelse. 

Ett deltagande kan exempelvis innebära att en person förvärvar vapen, datamaterial och 

kemikalier för att begå ett terrorbrott. I norska rättsfall exemplifieras deltagandebrottet i 

införskaffande av militär utrustning, organiserande av resor som inkluderar resplaner, praktiska 

förhållanden och inköp av material etc samt korrekturläsning av propaganda. En slutledning 

som kan dras är att deltagandebegreppet här finns till för att inrymma många olika typer av 

medverkan till en terrororganisations verksamhet. 

 

Ett samröresbrott finns i dagsläget inte heller i den svenska lagstiftningen, men däremot finns 

en liknande bestämmelse i den danska. Det är en föreskrift som straffbelägger ett främjande av 

verksamhet hos en person, en grupp eller en sammanslutning som begår eller har för avsikt att 

begå terrorhandlingar. I dansk praxis tar sig detta uttryck i fall där personer har hjälpt till och 

uppmanat människor att resa till Syrien och Irak för att delta i Jihad, terroruppmuntrande 

sändningar via radio- och tv samt genom tillhandahållande av DVD- och CD-skivor. 

 

Studien påvisar därmed att det finns länder, liknande Sverige, som idag har en fungerande 

lagstiftning på området. Likt Sverige har Norge en liknande grundlag och istället för att förbjuda 
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organisationen som sådan, går det att straffbelägga deltagandet i sig och för det krävs en viss 

grad av aktivitet. Vissa påpekar att det kan vara svårt med bevisföring kring misstänkta 

terrorbrott i Irak och Syrien men exemplen i Norge påvisar att bevisfrågan inte behöver utgöra 

något hinder. Ett förbud av deltagande och samröre med terroristorganisationer kan därmed 

vara en möjlig väg för att förhindra att nya terrordåd begås, då det finns många som bidrar till 

terrorismen utan att så att säga delta i ”själva krigen”.  

 

Sammantaget är det tydligt att Sverige har ett långtgående skydd för föreningsfriheten. Även 

om skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna introducerades förhållandevis sent i 

lagstiftningen och drevs på av främst internationella aktörer, så är det svenska skyddet för 

rättigheter utan tvivel väldigt starkt. Det är däremot väsentligt att bringa på tal om det kanske 

är lite för starkt, med tanke på snäva begränsningar som ger uttryck för en väldigt vidsträckt 

föreningsfrihet. Detta då det inte finns tydlig lagstiftning eller förarbeten som noga anger under 

vilka ändamål en förening får verka på. Problemet är vidare att det till stor del är brist på 

vägledande praxis, något som antyder på en ovillighet hos lagstiftaren att begränsa de 

grundläggande fri- och rättigheterna. Det kan utan några som helst tvivel fastställas att 

terrorismen är en i synnerhet allvarlig fara mot enskilda människor och den demokratiska 

rättsstaten. Dessa typer av organisationer måste av den orsaken motverkas och bekämpas, där 

en del av ansvaret helt enkelt ligger på lagstiftaren. Sverige är inte hjälpt av en komplicerad, 

spridd och svårtillämpad lagstiftning. Det blir således spännande att följa fortsättningen i frågan 

och hur det lagförslag ska se ut som lagrådet kan godkänna utan att lagstiftaren behöver utfärda 

en tredje begränsning i grundlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck  
DS 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation 

 

EUT L 330, 9.12.2008, (Celex 32008F0919) 
 

Lagrådsremiss - Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation 

 

Lagrådsyttrande - Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation  

 

Prop. 131 L (2012-2013) Endringer i straffloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse 

ev terror m.m.) 

 

Prop. 1973:90 Kung. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny 

riksdagsordning m.m.; given Stockholms slott den 16 mars 1973 

 

Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen 

 

Prop. 1993/94:KU24 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor 

 

Prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott 
 

Prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättdirektivet 

 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag 

 

Prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism 

 

Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 

  

Prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorlagstiftning  

 

 

Remiss av DS 2018:22 Genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser 

 

SOU 1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen 

 

Doktrin 
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5., [omarb. och uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2014 

 

Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen: en kommentar, 2., korr. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013 

 

Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015 

 



 32 

Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red.), Internationella relationer, 3., uppdaterade och 

utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 

 

Herzfeld Olsson, Petra, Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, Iustus, Diss. Stockholm 

: Univ., 2003,Uppsala, 2003 

 

Hirschfeldt, Johan & Eka, Anders, Regeringsformen: [med kommentarer], Karnov Group, 

Stockholm, 2012 

 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013 

 

Kumm, Björn, Terrorismens historia, Utök. och rev. version, Historiska media, Lund, 2008 

 

Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2016 

 

Modéer, Kjell Å., Juristernas nära förflutna: rättskulturer i förändring, Santérus, Stockholm, 

2009 

 

Sveriges grundlagar och riksdagsordningen., [Ny utg.], Riksdagen, Stockholm, 2003 
 

Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2015 

 

Internet 
Berg, Ulf, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 

kommentar, Karnov Internet.  

 

Ehrenkrona, Carl Henrik, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, kommentar, Karnov Internet.  

 

Jermsten, Henrik, Regeringsform (1974:152), kommentar, Karnov Internet. 

 

Roos, Mari-Ann, Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 

vissa fall, kommentar, Karnov Internet. 

 

Åberg, Kazimir, Lag (2003:148) om straff för terroristbrott, kommentar, Karnov Internet. 

 

http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeaft

errorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx, Hämtat 2019-05-14.  

 

https://svjt.se/svjt/2017/709, Svensk Juristtidning 2017, s. 709, Hämtat 2019-05-18.  

 

Konventioner, stadgor och direktiv 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeafterrorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx
http://www.domstol.dk/frederiksberg/nyheder/domsresumeer/Pages/4årsfængselforfremmeafterrorvirksomhed,menikkefortabelseafdanskstatsborgerskab.aspx
https://svjt.se/svjt/2017/709


 33 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 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 

 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C303/01) 

 

Praxis   
Case of the united macedonian oragnisation ilinden and others vs. Bulgaria (19/04/2006) 

 

Hogsteretts dom 28 juni 2016, HR-2016-1422-A 
 

Horingsnotat, lovavdelningen november 2016, 16/7266,  

 

Horingsnotatet från Det nasjonale statsadvokatembetet 

  

Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A. 

 

Højessterets dom, SAG 231/2013. 

 

Oslo tingrett, 1. Mars 2019, TOSLO-2018-136259 

 

S-211/2015 
 


	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Metod, material och forskningsläge
	1.3 Avgränsning
	1.4 Disposition

	2 Bakgrund
	3 Föreningsfriheten representerad i europarätten
	3.1 Allmänt om europarätten
	3.2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
	3.2.1 Ur ett historiskt perspektiv
	3.2.2 Föreningsfriheten som definition

	3.3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

	4 Föreningsfriheten representerad i svensk rätt
	4.1 Ur ett historiskt perspektiv
	4.2 Allmänt om fri- och rättigheter
	4.3 Föreningsfriheten som definition
	4.4 Rättighetsbegränsningar

	5 Terrorism
	5.1 Ur ett historiskt perspektiv
	5.2 Internationell terrorism
	5.3 Nationell terrorism
	5.4 Terrorism som definition
	5.5 Lagstiftning på området
	5.5.1 EU:s terrorismdirektiv
	5.5.2 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
	5.5.3 Lag (2003:148) om straff för terroristbrott
	5.5.4 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
	5.5.5 Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
	5.5.6 Lagrådsremiss – Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
	5.5.6.1 Förslag till lagändring i befintliga lagar
	5.5.6.2 Straffansvar för deltagande i terroristorganisation
	5.5.6.3 Straffansvar för samröre med terrororganisation
	5.5.6.4 Remissinstansernas utlåtanden
	5.5.6.5 Lagrådets yttrande


	5.6 Lagstiftning i Norge och Danmark
	5.6.1 Terrorlagstiftning i Norge
	5.6.2 Rättsfall
	5.6.2.1 Hogsteretts dom 28. Juni 2016, HR-2016-1422-A
	5.6.2.2 Hoyesteretts dom 4. September 2018, HR-2018-1650-A
	5.6.2.3 Oslo tingrett, 1. Mars 2019, TOSLO-2018-136259

	5.6.3 Terrorlagstiftning i Danmark
	5.6.4 Rättsfall
	5.6.4.1 S-211/2015
	5.6.4.2 S-7156/2014
	5.6.4.3 SAG 231/2013



	6  Avslutande analys

