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Remissyttrande över Straff för deltagande i 
terroristorganisation (Ds 2022:6) 
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss. Inom 
myndigheten finns Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som har läst och övervägt 
utredningens förslag.  

Brå bifaller utredningens förslag, med följande tillägg: 

I författningskommentaren till det föreslagna deltagandebrottet i § 4 a avhandlas vissa 
avgränsningar. På sid. 150 3 st., med vidare diskussion på sid. 194 f, föreslår utredningen 
att journalistisk verksamhet ska undantas straffansvar med motiveringen ”så länge det 
handlar om ordinärt journalistiskt arbete som rapportering och dokumentation utgör detta 
normalt inte ett deltagande”.  

Vi saknar resonemang kring vad utredningen anser bör betraktas som ”ordinärt 
journalistiskt arbete” och när ett sådant kan tänkas övergå i ett deltagande.  

Vår bedömning är att det inom flera våldsbejakande extremistiska miljöer finns 
mediekanaler (radio, webb-tv, poddar, webb-nyhetssidor m.m.) – både med och utan 
formell koppling till viss organisation – som ägnar sig åt ”rapportering och dokumentation” 
vid sidan av debattinlägg. Även om dessa kanaler skulle avhålla sig från debattinlägg så 
menar vi att deras rapportering är av sådan art att den skulle kunna betraktas som att syfta 
till att söka stöd för och uppmuntra dels våldsbejakande ideologiska organisationers 
ageranden, dels självständiga våldsamma ageranden med ideologiska motiv. Vi menar 
därför att även en individs aktivitet med ”rapportering och dokumentation” under vissa 
omständigheter skulle kunna betraktas som deltagande i en terroristorganisation. 

Vi anser att det är önskvärt om lagstiftarens intention avseende denna avgränsning 
framgår, snarare än att lämna bedömningen åt praxis. 

Detta yttrande avges av Tf. generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av utredarna 
Carina Djärv och Edvin Sandström, båda CVE. 

 

 

Björn Borschos                                                                                Edvin Sandström 
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