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Sveriges Televisions yttrande över promemoria Ds 2022:6 - Straff för deltagande i 
terroristorganisation  
 
Sveriges Television AB (”SVT”) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 
promemoria och får anföra följande. 
 
1. Deltagandebrottets avgränsning 
 
SVT delar utredarens bedömning att det från det straffbara området för deltagande 
i terroristorganisation krävs ett undantag för situationer som med hänsyn till 

omständigheterna är försvarliga. SVT menar att det är en absolut förutsättning att 
journalistisk och dokumentär verksamhet och metoder omfattas av ett sådant 
försvarlighetsundantag. I promemorian anges (sid 94) ett antal exempel på 
situationer som, om de uppstår inom ramen för ett journalistiskt uppdrag, är 
avsedda att träffas av undantaget. Det är viktigt att framhålla att de beskrivna 
situationerna är avsedda att vara just exempel och att även andra journalistiska 
metoder och situationer som inte ska vara straffbara kan förekomma. 
Avgränsningen bör vidare inte vara begränsad till att avse enbart personer som är 
yrkesverksamma journalister utan t.ex. också andra personer som inom ramen för 
ett uppdrag för en redaktion infiltrerarar en terroristorganisation i ett journalistiskt 
eller dokumentärt syfte.  
 
2. Avgränsning även av samröresbrottet och rekryteringsbrottet 

 
Motsvarande undantag bör, som utredaren föreslår, enligt SVTs uppfattning införas 
även för brottet samröre med terroristorganisation. Journalistiska metoder och 
situationer som är avsedda att falla inom undantaget från deltagande i 
terroristorganisation, får inte riskera att istället straffbeläggs såsom samröre med 
terroristorganisation.  
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I promemorian föreslås inte något försvarlighetsundantag från brottet rekrytering 
till terroristorganisation. SVT anser att även detta brott bör kompletteras med ett 
undantag för situationer som med hänsyn till omständigheterna framstår som 
försvarliga. Man kan t.ex. tänka sig att en wallraffande journalist deltar eller 
medverkar vid ett möte med den infiltrerade terroristorganisationen som är eller 
visar sig ha som syfte att rekrytera nya medlemmar och i det sammanhanget, för att 
inte avslöja sig, kan behöva uppmana andra mötesdeltagare att gå med i 
organisationen. Det behöver säkerställas att de situationer och journalistiska 
metoder som är avsedda att omfattas av försvarlighetsundantaget för deltagande 
(eller samröre) i terroristorganisation inte blir straffbara enligt någon annan 
bestämmelse i terroristbrottslagen. En sådan gränsdragningsproblematik och 

därmed följande rättsosäkerhet kan undvikas genom att även rekryteringsbrottet 
avgränsas på samma sätt som deltagande- och samröresbrottet. 
 

3. Användningen av tvångsmedel 
 
I utredningen redovisas att användning av hemliga tvångsmedel är möjliga i 
förundersökningar gällande brotten i terroristbrottslagen. Sådana tvångsmedel är 
således tillgängliga även vid utredning och förundersökning avseende det nya 
deltagandebrottet. SVT vill i det sammanhanget understryka vikten av att sådana 
tvångsmedel inte används i förhållande till journalister på ett sätt som riskerar att 
avslöja källor. I de fall det i en pågående utredning eller förundersökning framgår 
att åtgärden riktas mot en journalist inom ramen för ett journalistiskt uppdrag, är 
det nödvändigt att säkerställa att de grundlagsfästa principerna om 

efterforskningsförbud och rätt till anonymitet upprätthålls.  
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