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Abstract 

Nazi demonstrations have in recent years become a recurring theme in Swedish 
media. In the summer of 2018 public opinion against the Nazi demonstrations 
became so strong that the governing party proclaimed that the Swedish Nazi 
party should be banned. A majority of the other parties agreed. What effect a 
party ban would have on the freedom of demonstration is however unclear and 
the purpose of this paper is therefore to examine that subject. 

To achieve that purpose the paper examines the extent of the freedom of demon-
stration in the Swedish constitution and its subsequent laws. In this section, the 
paper highlights that a demonstration where the organizer hasn’t applied for a 
demonstration permit still has the same rights as a demonstration where the or-
ganizer has a permit. The findings in the paper also shows that current case law 
advocates that if a crime is being committed during a demonstration the police 
should wait with arresting suspects, provided the arrests would in effect dissolve 
the demonstration and as long as the crime is not obvious. 

The paper moreover examines the exemption in the Swedish constitution that 
supposedly allows for the banning of Nazi organizations. The conclusion is that 
the exemption must be characterized as a relatively narrow one. The exemption 
allows for only the banning of such racist groups that persecute a distinct ethnic 
or racial group – in contrast with for instance the persecution of refugees in gen-
eral. The paper furthermore argues that the word persecution should be inter-
preted as meaning repeated acts of violence or threats, although merely hate 
speech might arguably be sufficient as well.  

Altogether, this strong protection for the freedom of demonstration, in combi-
nation with the narrow exemption for banning racist parties, makes it appear as 
uncertain how effective a party ban would be in suppressing Nazi demonstra-
tions. The paper’s final section thus discusses whether other measures should be 
considered. In this discussion the argument is made that a constitutional change 
that would limit the right of demonstration solely for Nazi or similar groups 
would probably be the most proportional and effective way of stopping Nazi 
demonstrations. 
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1 Inledning 

1.1 Samhällets inställning till de nazistiska 
demonstrationerna 

Under senare år har nazister som marscherar genom landets stadskärnor blivit 

ett allt vanligare inslag i nyhetsrapporteringen. Den nazistiska rörelsen i Sverige 

är liten, men förhållandevis välorganiserad. Den ledande nazistorganisationen i 

Sverige, Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), klarar regelbundet att samla runt 

500 medlemmar till sina demonstrationer.1 Dessa demonstrationer väcker 

vanligen starka reaktioner hos stora delar av övriga samhället och förefaller även 

skapa en rädsla hos många. De här känslorna blev sommaren 2018 så starka att 

regeringspartiet socialdemokraterna proklamerade att ett organisationsförbud 

borde införas mot NMR. En överväldigande majoritet av riksdagspartierna 

ställde sig snabbt positiva till förbudsidén.2 

NMR:s demonstrationer framstår som det huvudsakliga skälet till varför så 

många av riksdagspartierna är positiva till att förbjuda organisationen. 

Exempelvis tycks inte organisationens interna aktiviteter (med bland annat 

övningar i att strida med kniv), deras webbtidning (vars ansvariga utgivare 

regelbundet döms för hets mot folkgrupp) eller bombdåd genomförda av 

organisationens anhängare skapa samma stora tidningsrubriker eller upprörda 

känslor som organisationens demonstrationer.3 Socialdemokraternas idé om ett 

organisationsförbud lanserades dessutom i eftersvallet av 2018 års 

Almedalsvecka, där NMR hade fått tillstånd till torgmöten sex dagar i sträck i 

centrala Visby.4  

Ett organisationsförbud får, med undantag för det aldrig tillämpade förbudet mot 

olovlig kårverksamhet i 18 kap 4 § brottsbalken (BrB), betraktas som en ny 

                                                 
1 Expo 2016-12-09, 2017-05-01 och 2019-03-07. 
2 Följande partier har förklarat sig positiva till ett organisationsförbud mot nazistiska partier: 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. 

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill dock även att andra våldsbejakande grupper 

ska kunna förbjudas. Expo 2018-12-05 och Sveriges Radio 2018-07-13. 
3 Expo 2018-04-26. Expo 2018-10-19. Hovrätten för Västra Sveriges dom meddelad den 22 

september 2017 i mål B 3668-17. 
4 2018 hölls Almedalsveckan mellan den första och åttonde juli och förslaget lanserades den 13 

juli 2018. Aftonbladet 2018-07-02. 
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rättsfigur i svensk rätt. Vad det i praktiken skulle innebära är därför förhållandevis 

oklart.5 Socialdemokraterna har dessutom förklarat att demonstrationsrätten i 

grundlagen inte ska förändras.6 Att begränsa den grundlagsfästa 

demonstrationsrätten genom att begränsa en annan grundlagsfäst rättighet, 

föreningsfriheten, framstår dock som en principiellt diskutabel lösning. Man kan 

också fråga om inte en sådan lösning skulle medföra praktiska 

tillämpningsproblem. Är det exempelvis givet att den grundlagsfästa 

demonstrationsfriheten ska behöva ge vika om en organisation som förbjudits 

ändå väljer att demonstrera? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utforska huruvida ett organisationsförbud 

framstår som en välavvägd åtgärd för att få bukt med de nazistiska 

demonstrationerna.  

För att uppnå det syftet kommer uppsatsen att försöka besvara följande 

frågeställningar: 

1. Under vilka förutsättningar har polisen rätt att ingripa mot en deltagare 

i en demonstration?  

2. Kan ett organisationsförbud utformas så att det blir både effektivt och 

förenligt med regeringsformen? 

3. Finns det några andra lagstiftningsåtgärder som skulle kunna få bukt 

med de nazistiska demonstrationerna? 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten i uppsatsen är att analysera frågan om organisationsförbud utifrån 

endast juridisk-tekniska överväganden. Uppsatsen kommer därmed inte att 

undersöka eller ta ställning i den politiska frågan om huruvida ett 

organisationsförbud är rätt väg att gå för att bekämpa politisk extremism i 

samhället. I denna fråga kan det dock noteras att det numera tycks finnas en bred 

blocköverskridande uppslutning i riksdagen för ett organisationsförbud.7 Det kan 

                                                 
5 Det bör dock noteras att bortsett från de brittiska öarna och Skandinavien så innehåller i princip 

alla västeuropeiska staters lagstiftning möjligheten att i en eller annan form införa 

organisationsförbud mot högerextrema organisationer. Se Bleich & Lambert, Why are racist associa-

tions free in some states and banned in others?, s. 124 (not 2) och 135, Brems, 2006, Freedom of political 

association and the question of party closures, s. 131 (not 24) och antalogin Bertesmann Stiftung, Strate-

gies for Combating Right-Wing Extremism in Europe, s. 35, 72-73, 148, 195, 354, 392-393. 
6 DN 2018-07-13. 
7 Se not 2. 
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också ifrågasättas om det överhuvudtaget är möjligt att vetenskapligt undersöka 

frågan om ett organisationsförbuds lämplighet. I SOU 1989:14 uttalades det 

exempelvis att:  

”var och en som intresserar sig för frågan [om organisationsförbud] väljer ståndpunkt utifrån sina egna 

utgångspunkter och värderingar. Det är därför svårt att hävda att vissa [lämplighets]argument 

objektivt sett väger tyngre än andra”.8 

Av samma skäl kommer det inte i uppsatsen att diskuteras om ett 

organisationsförbud borde införas mot även andra grupper än nazister, 

exempelvis vänsterextremister. Någon motsvarande bred majoritet eller starka 

strömningar för ett sådant förbud finns inte heller i dagens samhälle. 

Vidare kommer den förvaltningsrättsliga frågan om att medge eller avslå en 

ansökan om demonstrationstillstånd inte att behandlas.  Det framstår som 

långsökt att en förbjuden organisation skulle ansöka om tillstånd. Att en 

förbjuden organisation – eller mer troligare dess ombildade version – skulle 

försöka att anordna demonstrationer utan tillstånd borde dock fortfarande vara 

tänkbart. NMR genomför exempelvis redan idag regelbundet demonstrationer 

vilka man inte söker tillstånd för, trots att så är straffbart för organisatören.9 

Slutligen kan nämnas att Europakonventionen inte kommer att beröras närmare 

i uppsatsen. Skälet till detta är att konventionen inte tycks skydda varken 

nazistiska gruppers demonstrationsrätt eller deras föreningsfrihet. Anledningen 

till det är främst artikel 17 i konventionen, vilken stipulerar att konventionens 

rättigheter inte kan åberopas till skydd för sådana handlingar som syftar till att 

utplåna andras rättigheter enligt konventionen.10 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Övergripande genomgång av uppsatsens metod och material  

Detta avsnitt kommer att inledas med en övergripande genomgång av uppsatsens 

metod och material. Två mer specifika metodologiska frågor kommer sedan att 

diskuteras under egna rubriker. Dessa är (i)rättskällevärdet av beslut från 

Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK) och (ii) uppsatsens 

jämförelse med förslaget om att förbjuda deltagande i terroristorganisationer.  

                                                 
8 SOU 1989:14, s. 59. 
9 2 kap. 4 § Ordningslagen (1993:1617). Angående NMR:s icke-tillståndsgivna demonstrationer, 

se exempelvis Aftonbladet 2017-12-02 eller Göteborgsposten 2017-11-12. 
10 Brems, 2002, State regulations of xenophobia versus individual freedoms, s. 494. Brems, 2006, s. 135. 

Danelius, Mänskliga rättigheter, s. 489, 522, 525. 
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Det kommer i uppsatsen inte att förekomma någon annan egentlig metod än den 

rättsdogmatiska. Det vill säga, i uppsatsen kommer gällande rätt att försöka att 

fastställas på basis av de erkända rättskällorna och rättskälleläran. När någon 

gällande rätt inte kan sägas existera, som i fallet med organisationsförbud, 

kommer diskussionen fortfarande att hållas inom de ramar som följer av 

rättsdogmatiken. Exempelvis kommer resonemangen att fortfarande i så hög 

utsträckning som möjligt vara baserade på rättskällor och följa de etablerade 

tolkningsprinciperna.11 

Frågeställning ett, om möjligheten att ingripa mot demonstranter, kommer att 

besvaras genom en undersökning av demonstrationsfrihetens begränsningar. Att 

klarlägga under vilka förutsättningar som polisen får ingripa mot demonstranter 

är av stor vikt för uppsatsens senare resonemang om hur ett organisationsförbud 

kan påverka demonstrationsrätten. Förutom de traditionella rättskällorna 

kommer beslut från JO/JK att inta en central roll i denna analys. Detta eftersom 

det saknas praxis från Högsta förvaltningsdomstolen på området.  

Frågeställning två, om huruvida ett organisationsförbud kan utformas effektivt 

och samtidigt vara förenligt med grundlagen, kommer att besvaras genom en 

analys av hur extensivt undantaget till föreningsfriheten i 2 kap. 24 § 2 st. 

regeringsformen (RF) kan tolkas. En diskussion kommer även att föras över hur 

deltagande i en olaglig organisation kan definieras. Denna diskussion kommer att 

ske på grundval av två olika typer av källor. Den första typen av källa är de statliga 

utredningar som tidigare diskuterat frågan om organisationsförbud gentemot 

rasistiska föreningar. Av dessa är det främst de två mer utförliga förslagen som 

kommer att analyseras, SOU 1991:75 och SOU 2000:88.12  

Den andra typen av källa är det förslag till förbud mot deltagande i 

terroristorganisation som tagits fram – men även dragits tillbaks – av den 

nuvarande regeringen. Förslaget drog tillbaks efter att Lagrådet kritiserat dess 

förenlighet med grundlagen.13 Regeringen har sedan dess valt att gå fram med ett 

nytt förslag om att endast kriminalisera samröre med terroristorganisationer, vilket 

också kommer att beröras i uppsatsen.14 Det redan existerande förbudet mot 

olovlig kårverksamhet i 18 kap. 4 § brottsbalken (BrB) hade även kunnat vara 

intressant att diskutera i detta sammanhang. Så kommer dock inte att ske, då 

bestämmelsen aldrig har tillämpats och dess förarbeten är dessutom för 

kortfattade och ålderstigna för att kunna tillföra analysen något.15 

                                                 
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21, 29. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 49. 
12 De tidigare förslag som förekommit, men som bedömts som för sparsamma för att inkluderas i 

analysen är följande: SOU 1968:68, SOU 1984:55, SOU 1989:13 och 14 samt prop. 1989/90:86. 
13 Lagrådets kritik riktade sig dock inte mot förslagets definition av deltagande. Lagrådet 2019-03-

20, s. 16-18. Dagens Nyheter 2019-03-27. Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 5. 
14 Utkast till lagrådsremiss 2019-05-21, s. 1, 5. 
15 Se prop. 1934:264. 
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Frågeställning tre, om alternativa lösningar, utgör en utpräglad de lege ferenda 

del. Tre typer av alternativa lösningar kommer att diskuteras: (i) ett återinförande 

av att en demonstration kan upplösas om något brottsligt handlande skett i den, 

(ii) grundlagsändring av föreningsfriheten och (iii) grundlagsändring av 

demonstrationsrätten. Dessa tre lösningar förefaller som de naturliga 

alternativen, med undantag för att behålla status quo. Att inte genomföra några 

lagstiftningsåtgärder alls finns det många goda argument för, men dessa argument 

förefaller vara av främst lämplighetskaraktär och kommer därför, i enlighet med 

resonemanget i avsnitt 1.3, inte att analyseras i uppsatsen. 

I en diskussion om alternativa lösningar bör de organisationsförbud som 

existerar mot högerextrema grupper i andra västeuropeiska länder vara av 

intresse.16 Situationen i Östeuropa och övriga världen framstår överlag som för 

annorlunda för att det skulle vara motiverat att lyfta in även dessa länder i 

analysen. De västeuropeiska organisationsförbuden kommer också att 

uppmärksammas i relation till frågeställning två, om hur ett förbud kan utformas 

effektivt. Det bör dock understrykas att det inte kommer att vara fråga om några 

regelrätta komparationer. I den mån som det i uppsatsen refereras till utländsk 

rätt kommer källmaterialet bestå av översättningar av den utländska lagtexten 

eller beskrivningar av de relevanta bestämmelserna i sekundärlitteratur. 

Möjligheten att på detta sätt kunna förmedla ett aktuellt rättsläge för en utländsk 

rättsordning är naturligtvis begränsad. Detta borde dock vara ett mindre 

problem, eftersom avsikten med de utländska exemplen endast är att hämta 

inspiration till den svenska diskussionen. 

Några ord kan även behöva sägas om uppsatsens inledande faktakapitel om 

NMR. I brist på andra källor bygger detta kapitel i relativt hög utsträckning på 

artiklar från tidskriften Expo. Myndighetsrapporter och akademiska 

publikationer är ju dock i allmänhet att föredra framför icke-akademiska 

tidskrifter. Expo är dock en tidskrift med osedvanligt högt renommé. Ett tydligt 

exempel på detta är att när Brottsförebyggande rådet (Brå) 2015 slutade att 

publicera separat statistik för den brottslighet som hade kopplingar till 

högerextrema organisationer hänvisade myndigheten till Expo för framtida 

upplysningar i ämnet.17     

1.4.2 JO- och JK-besluts rättskällevärde  

Ovan nämndes att JO- och JK-beslut kommer att inta en central roll i uppsatsen 

för frågeställning ett. De klassiska rättskällorna är dock som bekant lag, 

                                                 
16 De västeuropeiska länder som har lagstiftning om organisationsförbud mot högerextrema 

organisationer är följande: Finland, Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, 

Holland och Belgien. Angående Finland kan det noteras att lägre instanser har meddelat ett 

organisationsförbud mot NMR:s finska gren, men fallet har fått prövningstillstånd i finska Högsta 

domstolen. Hufvudstadsbladet 2019-03-28. För referenser till övriga länder, se not 5. 
17 Brå 2015:14, s. 64. 
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förarbeten, rättspraxis och doktrin. JO- och JK-beslut passar inte naturligt in i 

denna kategorisering och en diskussion om dessas status som rättskällor är därför 

nödvändig.  

Doktrinen tycks kategorisera JO- och JK-beslut som praxis, till och med som en 

extraordinär instans. Samuelsson & Melander menar exempelvis att beslut från 

JO ofta tillmätts en prejudicerande verkan, eftersom ett av myndighetens syften 

ska vara att främja enhetligheten i rättstillämpningen. Ramberg lyfter istället fram 

att på områden där saken inte kan bli föremål för domstolsprövning, och 

domstolspraxis därför saknas, får JO- och JK-beslut ofta stort genomslag som 

rättskällor.18  

Att upplösa en demonstration är just en sådan situation där saken sällan blir 

föremål för domstolsprövning. Skälet till detta är att ett beslut om upplösning av 

en demonstration tas på plats av polisen och får verkan direkt. Det finns därför 

vanligen få anledningar att i efterhand överklaga ett sådant beslut till en 

förvaltningsrätt.19 Utifrån ovanstående borde slutsatsen kunna dras att när det 

kommer till upplösandet av en demonstration – ett område där det i princip 

saknas domstolsavgöranden – kan JO- eller JK-beslut utgöra rättskällor i sin egen 

rätt.  

1.4.3 Jämförelsen med förbudet om deltagande i terroristorganisation 

Det kan behöva förklaras varför det numera vilande förslaget om förbjudande av 

deltagande i terroristorganisation kommer att användas som jämförelseobjekt i 

frågeställning nummer två, med tanke på att förslaget framstår som inriktat på 

sådan islamistisk extremism som sker i krigszoner.20 Det kan ifrågasättas om inte 

skillnaderna mellan en terrororganisation som Islamiska staten och en 

högerextrem organisation som NMR är så stora att en jämförelse inte fyller någon 

funktion.  

Att det föreligger en artskillnad i klandervärdhet mellan dessa typer av 

organisationer innebär dock att det borde vara osannolikt, med hänsyn till 

proportionaliteten och systematiken i straffsystemet, att förbudslagstiftning riktat 

mot inhemska högerextrema organisationer skulle utformas mer repressivt än 

förbudslagstiftningen mot utländska terrororganisationer.21 Hur ett förbud mot 

deltagande i en terroristorganisation är tänkt att utformas borde därför i viss mån 

                                                 
18 Ramberg, Rättskällor, s. 37. Melander & Samuelsson, Tolkning och tillämpning, s. 41. Se även 

Sterzel, Författning i utveckling, s. 409. 
19 Enda skälet torde vara om man vill få fram ett prejudikat på området, se Batzler, Att överklaga 

inskränkningar i demonstrationsfriheten, s. 9, 16.  
20 Angående att förslaget tycks vara, åtminstone implicit, inriktat på islamistisk extremism, se JK:s 

remissvar Ju2017/09803/L5, s. 2. 
21 Angående innebörden av att straffsatser ska vara proportionella och ekvivalenta i förhållande 

till varandra samt denna tankes inflytande i svensk straffrätt, se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 

51 och Aspelin, Straffets grunder – historisk bakgrund, s. 125. 
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kunna ses som en maximinivå över hur repressivt ett förbud mot högerextrema 

organisationer kan utformas. Ett organisationsförbud riktat mot högerextrema 

organisationer kan rimligen inte bli mer repressivt utformat än 

terrorlagstiftningen.22 

1.5 Eget engagemang i frågan 

Det kan, för den vetenskapliga transparensens skull, här vara på sin plats att 

upplysa läsaren om att jag själv varit involverad som styrelseledamot i en ideell 

förening vars verksamhet bestod av att dokumentera och till polisen anmäla brott 

som begåtts av högerextrema personer.23 Det kan dock framhållas att varken jag 

eller föreningen har haft någon särskild åsikt i frågan om ett organisationsförbud 

borde införas mot nazistiska organisationer. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen kommer att inledas med två korta kapitel av bakgrundskaraktär. Det 
första av dessa, kapitel två, kommer att bestå av en redogörelse för NMR:s 
historia, ideologi och kopplingar till våldsbrottslighet. En sådan genomgång är 
nödvändig, eftersom organisationen senare i uppsatsen kommer att användas 
som exempel på en högerextrem organisation. Läsaren behöver därför ha en viss 
förförståelse för vilken nivå av radikalitet som organisationen befinner sig på. 

Kapitel tre kommer att handla om grundlagstolkning och huruvida en sådan 
skiljer sig från sedvanlig tolkning av lagtext. I kapitlet kommer slutsatsen att dras 
att undantag till rättigheter generellt bör tolkas restriktivt. Detta synsätt är sedan 
tänkt att genomgående prägla analysen i uppsatsen. 

Efter dessa två kapitel följer de delar som avser att besvara uppsatsens själva 
frågeställningar. I kapitel fyra behandlas demonstrationsrätten och 
begränsningarna av denna. Kapitlet kommer främst att handla om problematiken 
kring när ett polisingripande riktat mot enskilda demonstranter även drabbar 
demonstrationen som sådan. 

I kapitel fem kommer sedan föreningsfriheten i regeringsformen och dess 
undantag för rasistiska organisationer att behandlas. Fokus i kapitlet kommer att 
ligga på hur begreppen folkgrupp och förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. RF ska tolkas. 

                                                 
22 Särskilt inte med tanke på att regeringens förslag om förbjudande av deltagande i 

terroristorganisationer utgick ifrån att förbudet inte ens skulle innebära en rättighetsbegränsning, 

se Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 25. 
23 De aktuella brotten rörde främst hets mot folkgrupp, se www.juridikfronten.org.  

Jfr Kaldal och Sjöberg vilka menar att en forskare som är medlem i en djurrättsskyddsgrupp och 

som samtidigt skriver om djurskydd bör upplysa läsaren om det förhållandet. Kaldal och Sjöberg, 

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap, s. 47-48. 

http://www.juridikfronten.org/
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Kapitel sex kommer därefter att på ett mer praktiskt plan diskutera hur effektivt 

ett organisationsförbud kan tänkas bli. Detta kommer att ske genom en analys av 

tre frågor: (i) utformandet av ett deltaganderekvisit, (ii) de begränsningar som 

följer av regeringsformens förföljelserekvisit och (iii) problemet med att en 

förbjuden organisation lär ombilda sig och återuppstå i annan skepnad. Kapitel 

sex avslutande avsnitt kommer sedan att diskutera resultaten från även kapitel 

fyra och fem, för att på så sätt möjliggöra en samlad analys över hur ett 

organisationsförbud kan komma på att påverka demonstrationsrätten. 

Slutligen kommer det i kapitel sju att diskuteras om det kan finnas några andra 
lagstiftningsåtgärder som kan få bukt med de nazistiska demonstrationerna. I 
denna del kommer det att argumenteras för att en grundlagsändring av 
demonstrationsrätten möjligen kan vara att föredra framför ett ingrepp i 
föreningsfriheten.  



 14 
 
 
 

2 Nordiska motståndsrörelsen 

2.1 Organisationens historia och ideologi 

NMR grundades 1997 med namnet Svenska motståndsrörelsen. Organisationen 

har även grenar i övriga Norden och 2016 antog man därför namnet Nordiska 

motståndsrörelsen. Organisationen har på senare år kommit att inta en ledande 

ställning inom den svenska vit mak-miljön, särskilt efter att deras enda egentliga 

konkurrent, Svenskarnas parti, upplöstes 2015.24 I riksdagsvalet 2018 fick partiet 

drygt 2100 röster och partiet klarar som mest att samla runt 600 personer till sina 

demonstrationer.25  

Organisationen kallar sin ideologi för nationalsocialistisk. Skälet till att man inte 

kallar sig själva för nazister är dock enbart för att man uppfattar det begreppet 

som ett skällsord.26 År 2017 publicerade organisationen ett relativt omfattande 

och sammanhållet partiprogram. Där går det bland annat att läsa att 

organisationer som verkar för massinvandring eller rasblandning ska förbjudas. 

Likaså homosexualitet. Organisationen tänker sig sedan en framtida stat som 

uttryckligen ska vara auktoritär. Det ska exempelvis finnas en senat, utsedd av 

partiet, som ska inneha ungefär samma roll som väktarrådet i Iran. Vidare ska 

enligt partiprogrammet merparten av de i befolkningen som har bakgrund 

utanför Europa utvisas med tvång. Skälet till detta anges vara för att säkra 

folkkroppens genpool och överlevnad. För detta ändamål ska även ett statligt 

institut etableras, vilket ska syssla med att genomföra rasklassificeringar av alla 

personer som fått medborgarskap efter 1975.27 

2.2 Brottslighet med koppling till organisationen 

Enligt historikern Heléne Lööw har NMR länge tillhört den mest militanta delen 

av den svenska vit makt-rörelsen. Våld bör kunna betecknas som en integrerad 

del av rörelsens ideologi och interna aktiviteter. Organisationen övar regelbundet 

kampsport och ibland innehåller dessa exerciser även övningar i att strida med 

kniv. Under en period ska organisationen dessutom ha sålt en kniv med 

                                                 
24 Expo 2019-03-07. Lööw, Nazismen i Sverige 2000–2014, s. 80. SvD 2015-05-10. 
25 Expo 2016-12-09, 2017-05-01 och 2019-03-07. 
26 Nordfront, 2016-02-24. 
27 Vår väg, s. 9-11, 22-23, 42, 51. 
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inskriptionen ”Kampen kräver mer än bara ord”.28 I en studie från 2016 av Expo 

framkom det att av organisationens 159 aktivaste medlemmar hade runt en 

fjärdedel dömts eller åtalats för vålds- eller vapenbrott under 2015. Samma studie 

visade även att ur samma urvalsgrupp hade en fjärdedel av personerna någon 

gång under sin livstid avtjänat ett fängelsestraff.29  

Det mest uppseendeväckande dåd som NMR genomfört är troligen attacken 

2013 mot en antirasistisk demonstration, där barnfamiljer varit närvarande, i 

Stockholmsförorten Kärrtorp. NMR:s medlemmar ska vid tillfället ha dykt upp 

med både sköldar och påkar och börjat kasta flaskor, stenar samt knallskott mot 

demonstrationen.30 Viss uppmärksamhet fick även de tre bombdåd som skedde 

vintern 2016/2017 i Göteborg mot två flyktingboenden och en syndikalistisk 

föreningslokal. Tre män som i varje fall inte långt innan händelserna varit 

medlemmar i NMR åtalades för bombdåden och fälldes i två av fallen.31 

NMR som organisation har dock inte tagit på sig ansvaret för bombdåden i 

Göteborg, till skillnad från attacken i Kärrtorp.32 Bombdådens enda koppling till 

NMR var att gärningsmännen hade varit, eller kanske var, medlemmar i 

organisationen. Det är också överlag svårt att knyta enskilda medlemmars 

brottslighet till organisationen som sådan, med undantag för attacken i Kärrtorp 

och alla de fall av hets mot folkgrupp som publicerats av organisationens 

nättidning.33 Brå redovisade tidigare separat den brottslighet som kunde kopplas 

till högerextremism och högerextrema organisationer, men detta upphörde 2015 

då man ansåg att metoden var för osäker.34  

I Brå:s senaste studie om våld i vit makt-rörelsen från 2009 framkommer dock 

en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att knyta den brottslighet som 

högerextrema personer begår till deras organisationer. Studien beskriver vit makt-

våldet som vanligen oplanerat och som en konsekvens av slumpmässiga möten 

eller hämndattacker mot politiska motståndare. Ofta ska det vara mindre 

vänskapskonstellationer inom organisationerna som står för brottsligheten, utan 

styrning från organisationens ledning. Organisationerna ska heller inte uppmana 

till våldsanvändning, samtidigt som de inte på något sätt tar avstånd från det.35 

Att den högerextrema brottsligheten tycks ha denna decentraliserade karaktär får 

en del potentiella konsekvenser för effektiveten av ett organisationsförbud. 

Denna problematik kommer att diskuteras mer utförligt längre fram i uppsatsen. 

                                                 
28 Expo 2016-12-09. Expo 2018-04-26. 
29 Expo 2016-12-09. Lööw, s. 70-72. 
30 Svea hovrätts dom meddelad den 5 juni 2014 i mål B 3654-14. 
31 Hovrätten för Västra Sveriges dom meddelad den 22 september 2017 i mål B 3668-17.  
32 Se Nordfront, 2013-12-15 och 2017-06-09. 
33 Expo 2018-10-19. 
34 Skälet var att metoden endast byggde på vad som hade uppgetts i en polisanmälan. Brå 

2014:14, s. 104-112 och Brå 2015:14, s. 63-64. Expo 2018-10-19. 
35 Brå 2009:15, s. 129, 133.  
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3 Om grundlagstolkning 

Centralt för diskussionen i uppsatsen kommer vara hur undantagen till 

föreningsfriheten ska tolkas. Det har funnits lite olika meningar i svensk rätt om 

vilka principer som ska väga tyngst vid grundlagstolkning och några ord bör 

därför ägnas åt var uppsatsen placerar sig i denna diskussion. 

Under 1990-talet fördes en debatt om vilket rättskällevärde som förarbetena till 

regeringsformen skulle ha om dessa stod i strid med ordalydelsen i grundlagen.36 

Debatten kan ses som en konflikt mellan en traditionell svensk domarkultur, där 

vanlig lag och förarbeten hade stor tyngd, kontra en mer konstitutionellt inriktad 

generation av rättsvetenskapsmän.37 Från domarhåll anfördes att 

regeringsformen i första hand var riktad till riksdagen och förarbetena ansågs ha 

en sådan tyngd att till och med reduktionsslut skulle kunna göras av grundlagen.38 

Denna starka tilltro till regeringsformens förarbeten ska också ha varit den 

dominerande synen under 1900-talet.39 

I doktrinen har dock denna inställning, att förarbeten till grundlagen skulle kunna 

väga tyngre än ordalydelsen i densamma, ifrågasatts. Nergelius och i viss mån 

även Bull menar att regeringsformens förarbeten är resultatet av kompromisser 

och de anser därför att det överlag är svårt att utröna någon tydlig intention från 

dem.40 Ett ytterligare argument har framförts av Bengtsson, i form av att 

befolkningen inte ska behöva läsa svårtillgängliga förarbeten för att kunna förstå 

sina rättigheter eftersom:  

”Om man allmänt sett godtar att välmenta motivuttalanden av låg kvalitet tar över ordalagen i en 

färsk grundlagsregel innebär det en juridisk nedvärdering av regeringsformen som kanske är välförtjänt 

men ändå svår att acceptera; skall man också beträffande andra rättighetsregler kunna säga till den 

enskilde, att visserligen står det så i regeringsformen men det är inte mycket att fästa sig vid — läs 

riksdagstrycket så får du se! ”41 

                                                 
36 Se Bengtsson, Replik till frågan om 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen. Lind, Högsta domstolen och 

frågan om doktrin och motiv som rättskälla. Nergelius, 1996, Om grundlagstolkning, grundlagsvänlig 

lagtolkning och åsidosättande av grundlagsstridig lag. Vängby, Till frågan om 2 kap. 18 § andra stycket 

regeringsformen. Se även Bull, 1997, Mötes och demonstrationsfriheten, s. 431. 
37 Nergelius 1997, Domstolarna, grundlagen och rättighetsskyddet, s. 426. 
38 Vängby, s. 895-896. 
39 Bull 2002, Riksdagen som grundlagstolkare, s. 153. Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, 

s. 95-96.  
40 Bull 1997, s. 248-250, 321. Nergelius 1996, s. 847-848. 
41 Bengtsson, s. 898. 
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Domstolarnas ställning har därefter under 2000-talet avsevärt stärkts, främst 

genom att det tidigare kravet på att en lag måste ha varit i uppenbar strid med 

grundlagen för att lagprövning ska kunna ske avskaffades 2011. Enligt Åhman 

har denna förändring inneburit att 2 kap. RF inte längre endast kan ses som 

främst en instruktion till riksdagen. Åhman menar därtill att den svenska 

juristvärlden överlag befinner sig i ett paradigmskifte, i riktning mot att ge 

grundlagens rättigheter fullt genomslag.42 

Nära sammanbundet med denna debatt är frågan om ingrepp i rättigheter bör 

tolkas på ett särskilt sätt. Redan på 1990-talet ska den rådande synen ha varit att 

rättigheter ska tolkas frikostigt till fördel för den enskilde.43 Sterzel tillägger dock 

att denna princip fortfarande måste förenas med en avvägning i det enskilda 

fallet, mellan vilka intressen det är som står emot varandra. Som exempel anger 

han att det inte är givet att rätten till egendom i alla situationer ska ges en mer 

generös tolkning än olika miljöintressen.44 Samma poäng skulle kunna göras 

avseende organisationsförbud – är det givet att föreningsfriheten ska tolkas 

frikostigt om det motstående intresset skulle anges som att en minoritetsgrupp 

inte ska behöva känna rädsla från en rasistisk förening? Stöd för det senare 

intresset skulle kunna hämtas från regeringsformens portalparagrafer om 

jämlikhet och diskriminering.45  

Rätten att inte behöva känna rädsla från en rasistisk förening förefaller dock ha 

betydligt svagare stöd i det svenska rättssystemet än med föreningsfriheten – 

vilken är tydligt deklarerad i 2 kap. 1 § 1 st. 5 p. RF. I uppsatsen kommer därför 

begränsningar av föreningsfriheten och demonstrationsfriheten att som 

utgångspunkt tolkas restriktivt. I enlighet med utvecklingen i svensk rätt, som 

beskrevs ovan, kommer dessutom en skeptisk inställning att intas till sådana 

förarbetsuttalanden som inte korresponderar med ordalydelsen i grundlagen och 

som samtidigt innebär en begränsning av en rättighet.  
 
 

                                                 
42 Åhman, s. 39-40, 48. 
43 Bull 1997, s. 248-250, 294. Nergelius 1996, s. 847. Se även JO 1991/92 s. 52 (s. 60) och 

Wittrock, Föreskriftsmakten, s. 199-201. Se även NJA 1996 s. 577 (s. 581). 
44 Sterzel, s. 100. 
45 1 kap 2 § 1 och 5 st. RF. 
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4 Möjligheten att begränsa 
demonstrationsrätten 

4.1 Regeringsformen och ordningslagen 

Friheten att anordna och delta i demonstrationer anges i 2 kap. 1 § p. 4 RF som 
en av sex grundläggande opinionsrättigheter i regeringsformen. 
Demonstrationsrätten kan dock begränsas, dels genom de allmänna 
begränsningsreglerna i 2 kap. 20–22 § RF och dels genom demonstrationsrättens 
specifika begränsningsregel i 2 kap. 24 § 1 st. RF. Denna sistnämnda bestämmelse 
anger uttömmande för vilka skäl som demonstrationsrätten får begränsas.46 
Bestämmelsen lyder enligt följande: 

Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid 
sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av 

hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot. 

Rikets säkerhet syftar främst på krigssituationer medan begreppet säkerhet avser 
skyddet för liv, hälsa och egendom.47 Ordningen vid sammankomsten är därför 
det begränsningsskälet i 2 kap. 24 § 1 st. RF som är av intresse för denna uppsats. 
Detta kapitels syfte är dock att analysera vad som krävs för att polisen ska ha rätt 
att ingripa mot en demonstration. För det syftet är det tillräckligt att diskutera 
hur regeringsformens ordningsbegrepp har transformerats till den lag som är 
tänkt att konkretisera demonstrationsrätten: ordningslagen (OL). 

I ordningslagen ställs det i 2 kap. 4 § upp ett krav på att alla demonstrationer 
behöver ansöka om tillstånd. En sådan ansökan kan enligt 2 kap. 10 § OL nekas 
endast med hänvisning till ordning och säkerhet, motverkandet av en epidemi 
eller trafikhänsyn. Att en demonstration inte ansökt om tillstånd är dock inget 
skäl för att upplösa densamma. En icke-tillståndsgiven demonstration har 
nämligen som utgångspunkt samma rättigheter som en tillståndsgiven 
demonstration, med undantag för att arrangören enligt 2 kap. 29 § OL riskerar 
straffansvar.48  

Två ytterligare undantag finns i 2 kap. 22 § OL, men dessa är av liten betydelse i 
praktiken. Det första undantaget är om en arrangör lämnat in och fått avslag på 

                                                 
46 Bull 1997, s. 494. Att skälen är uttömmande är dock enligt Bull en sanning med modifikation, 

eftersom exempelvis yttranden som sker under en demonstration fortfarande primärt regleras av 

yttrandefrihetsregelverket i 2 kap. 23 § RF.  
47 Bull, 1997, s. 494, 496–498.  
48 Prop. 1992/93:210, s. 79. 
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en ansökan om demonstrationstillstånd eller om demonstrationen ålagts villkor 
som avviker från ansökan. Om en sådan demonstration sedan genomförs i 
enlighet med den ursprungliga ansökan har polisen rätt att omedelbart upplösa 
den.49 Samma sak gäller om en demonstration genomförts i strid med ett 
demonstrationsförbud enligt 2 kap. 25 § OL. Något sådant förbud tycks dock 
aldrig ha utfärdats mot en demonstration i Sverige och paragrafens själva existens 
har dessutom ifrågasatts i doktrinen.50 

Den paragraf i ordningslagen som är av betydelse för denna uppsats är istället 2 
kap. 22 § 1 st. 1 p. Paragrafen anger under vilka förutsättningar som polisen får 
upplösa en demonstration - oavsett om demonstrationen har tillstånd eller inte - 
och lyder enligt följande:  

Polismyndigheten får utöver vad som sägs i 22 § upplösa 
   1. en allmän sammankomst, om det uppkommer svårare oordning vid själva sammankomsten eller, 
som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara 

för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken 

Det centrala rekvisitet i paragrafen, för denna uppsats syften, är uttrycket ”svårare 
oordning”. Skulle en förbjuden organisation som ändå väljer att hålla en 
demonstration kunna per se anses ha skapat svårare oordning i ordningslagens 
mening? 

4.2 Begreppet svårare oordning  

Begreppet svårare oordning har ingen legaldefinition och har heller inte 
definierats i förarbeten eller praxis. När doktrinen diskuterat begreppet har det 
främst varit i termer av upplopp eller andra situationer innehållandes våld.51 
Bull är dock den enda som försökt sig på en definition av begreppet. Enligt Bull 
kan svårare oordning definieras som brott som vilka typiskt sett utgör en fara 
för de sammankomna eller för omgivningen. Som exempel på sådana brott 
anger han, förutom upploppsbrotten, även skadegörelsebrott enligt 12 kap. BrB 
och besittningsrubbningar enligt 8 kap. BrB.52 Till denna förhållandevis 
restriktiva tolkning av när oordning ska få leda till att en demonstration kan 
upplösas kan även JO hänföras, som uttalat att upplösning är en åtgärd som ska 
tillgripas endast i allvarliga situationer av undantagskaraktär.53 

                                                 
49 Demonstrationen måste i sådana fall genomföras mer eller mindre exakt på samma sätt som 

hade uppgivits i ansökan, se JO 2000/01 s. 75 (s. 83-84). 
50 Bull, 1997, s. 566. Paragrafen tycks endast ha använts mot offentliga tillställningar (vilka är att 

skilja från allmänna sammankomster), såsom svartklubbar. Jfr rättsfallen i Åberg, Ordningslagen, s. 

128-129. 
51 ”uppvigling eller ansatser till dylika brott” nämns dock även av Sjöholm, När och hur får polisen ingripa? 

s. 333-334. Westerlund, Ordningsstörande brott, s. 139. Åberg, s. 114.  
52 Bull, 1997, s. 578-580. 
53 JO 1991/92 s. 52 (s. 58). 
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Det finns även en dom från Högsta domstolen (HD) som är i linje med denna 
strikta syn på vad som kan utgöra svårare oordning.54 I fallet hade drygt 200 
miljöaktivister tagit sig in på ett motorvägsbygge för att hindra arbetet. Aktionen 
var en sittprotest utan våldsinslag. Efter ett tag anlände polis till platsen, men 
demonstranterna vägrade att följa polisens skingringsbefallningar. En enig HD 
dömde sedan vissa av deltagarna för ohörsamhet mot ordningsmakt. Huruvida 
demonstrationen hade utgjort svårare oordning i ordningslagens mening var inte 
en rättsfråga i målet, men i ett tillägg till domen förklarade justitierådet Munck att 
folksamlingen inte hade utgjort svårare oordning. Att demonstrationen hade 
inneburit en pågående lagstridig handling ansågs tydligen inte vara tillräckligt.  

Slutsatsen av ovanstående måste bli att en demonstration inte kan utgöra svårare 
oordning enbart på den grunden att den anordnats av en förbjuden organisation. 
Det är, utifrån Bulls definition, svårt att se på vilket sätt en förbjuden 
organisations demonstration per definition skulle utgöra en fara för vare sig de 
demonstrerande själva eller omgivningen omkring dem. 

Får denna slutsats även följden att förbjudna organisationers demonstrationer 
inte går att förhindra? Svaret på den frågan är nej. Polisen har fortfarande enligt 
2 § polislagen (PL) en skyldighet att beivra alla brott och enligt 13 § PL får polisen 
även avvisa, avlägsna eller omhänderta personer för att straffbelagda handlingar 
ska kunna avvärjas. Regelverket om gripande och förhör i 24 kap. 
rättegångsbalken ger också polisen liknande befogenheter. Ett ingripande mot 
alla demonstranter i en förbjuden förenings demonstration skulle dock få 
effekten att en sådan demonstration i praktiken också upplöstes. Ett ingripande 
mot enskilda kan på detta sätt även komma att drabba demonstrationen som 
sådan. I en sådan situation finns det inget uppenbart svar om det är polislagen 
eller grundlagens skydd för demonstrationsfriheten som ska tillämpas. Denna 
problematik kommer nu därför att analyseras närmare i nästa avsnitt.    

4.3 Gränsdragningen mellan ett ingripande mot en enskild 
och mot demonstrationen som sådan 

4.3.1 Problemets uppkomst 

Problematiken med gränsdragningen mellan ett ingripande mot en enskild och 
mot demonstrationen som sådan uppstod år 1970. Föregångaren till 
ordningslagen, lagen om allmän sammankomst (LAS), innehöll nämligen ett 
laglydighetskrav för en demonstrations alla deltagare. Enligt 10 § LAS kunde en 
demonstration upplösas om det i demonstrationen hade förekommit ”något” 

                                                 
54 NJA 1989 s. 308. 
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som varit olagligt. Lagstridigt handlande var således i sig självt en av 
upplösningsgrunderna i LAS.55  

Denna bestämmelse togs dock alltså bort från LAS 1970. Ursprunget till 
lagändringen var en ”ungdomskonferens” som regeringen hade hållit i maj 
1968. Efter denna utarbetades en departementspromemoria på initiativ av 
Ingvar Carlsson, vilken sedermera låg till grund för lagändringen.56 Angående 
laglydighetskravet uttalade promemorian att polisen självklart fortfarande borde 
kunna ingripa om det i en demonstration förekom våld mot person eller 
egendom. När det däremot kom till yttrandefrihetsbrott ifrågasattes det om 
polisen överhuvudtaget borde ingripa om sådana begicks under en 
demonstration. Skälet för detta angavs vara att det ofta borde vara svårt för 
polisen att göra sådana bedömningar på plats, samt att ett ingripande riskerade 
att leda till oroligheter och sammanstötningar. Promemorian ansåg dessutom 
att det fanns ett egenvärde i att låta en demonstration fortsätta. 
Yttrandefrihetsbrott, menade man, kunde istället lagföras i efterhand.57  

I propositionen till lagändringen 1970 anammades dock inte detta resonemang 
fullt ut. Som skäl för att ta bort laglydighetsrekvisitet angavs istället att 
bestämmelsen inte hade tillämpats under överskådlig tid och att den främst hade 
syftat på yttrandefrihetsbrott som uppvigling och hets mot folkgrupp. Sådana 
inskränkningar sågs nu inte längre som berättigade.58 Propositionen betonade 
dock fortfarande att polisen skulle ha rätt att ingripa mot enskilda gärningsmän. 
Dessa regler om upplösning av en demonstration behölls sedan oförändrade och 
överfördes 1993 till ordningslagens 2 kap. 23 §.59 

Propositionen ger således inte intryck av att acceptera promemorians förslag om 
att polisen borde avvakta med att ingripa mot sådana yttrandefrihetsbrott som 
begås under en demonstration. Samtidigt ges ingen vägledning i frågan om vilket 
intresse som ska behöva ge vika om ett ingripande mot enskilda demonstranter 
även skulle innebära att en demonstration i praktiken upplöses. Ska 
gärningsmännen i en sådan situation fortfarande gripas direkt eller måste 
förutsättningar för att upplösa demonstrationen först vara för handen? Den 
senare lösningen skulle innebära att brottsligheten ifråga skulle ha behövt skapa 
svårare oordning. Inget tydligt svar på denna fråga går att uttolka från prop. 
1970:125, även om departementschefen tycks luta mot att prioritera 
straffintresset.  

                                                 
55 Det bör dock noteras att departementschefen fortfarande menade att upplösning var en åtgärd 

som bara skulle ske i allvarliga situationer. 10 § LAS stipulerade även att andra åtgärder först 

skulle ha behövt ha vidtagits innan ett upplösningsbeslut kunde meddelas. Prop. 1956:143, s. 15, 

222. 
56 Prop. 1970:125 s. 12. Ju 1969:25, s. 1-2, 27. 
57 Ju 1969:25, s. 20-21. 
58 Prop. 1970:125 s. 33. Ju 1969:25, s. 34-36. Wennergren, Demonstrationsfrihet och civil olydnad, s. 

114. 
59 Bull, 1997, s. 567. Prop. 1970:125 s. 61. Prop. 1992/93:210 s. 76.  
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Det bör dock hållas i minnet att den här ändringen av LAS skedde innan 2 kap. 
RF om de grundläggande rättigheterna hade införts i svensk rätt. Uppsatsens 
nästa avsnitt kommer därför att redogöra för hur senare rättskällor har sett på 
denna problematik. Rättskällorna kommer att delas upp i sådana som prioriterar 
straffintresset kontra sådana som prioriterar demonstrationsfriheten.  

4.3.2 Rättskällor som prioriterar straffintresset 

Otydligheten om hur demonstrationsrätten ska vägas mot intresset av att 
bekämpa brott fortsätter i både regeringsformens och ordningslagens förarbeten. 
Å ena sidan påpekas att demonstrationsrätten inte skyddar sådana 
demonstrationsdeltagare som begår brottsliga handlingar och att polisen i dessa 
fall har rätt att ingripa. Å andra sidan uttalas att den negativa effekten av ett 
ingripande måste bli så begränsad som möjligt och att ett ingripande inte får 
”grundas enbart på att vederbörande demonstrerar”.60 Att ett deltagande i en 
demonstration i sig självt skulle kunna bli straffbelagt – som skulle kunna bli fallet 
med ett organisationsförbud – tycks inte ha föresvävat varken regeringsformens 
eller ordningslagens upphovsmän. 

Det sammantagna intrycket av dessa förarbeten är ändå att straffintresset ska 
prioriteras över demonstrationsrätten. Exempelvis anges det i regeringsformens 
förarbeten att en ensamdemonstrant som begår brott under sin demonstration 
ska kunna gripas som vilken brottsling som helst, trots att den faktiska effekten i 
ett sådant fall skulle bli att demonstrationen upplöses. Även ordningslagens 
förarbeten tycks dela denna inställning. Där anges det att en störande 
gatumusikant ska kunna gripas för ofredande, med förbehållet att det i sådana 
fall ska vara själva framförandet som polisen ingriper mot och inte innehållet i 
yttrandet. Hur en sådan princip ska fungera när det kommer till rena 
yttrandefrihetsbrott – som exempelvis hets mot folkgrupp – förklaras dock inte.61 

Det finns även två domar från HD, NJA 1982 s. 621 och NJA 1989 s. 308, vilka 
är intressanta i sammanhanget. I NJA 1982 s. 621 hade en grupp demonstranter 
under tre dagars tid stoppat provborrningar som utfördes i syftet att skapa ett 
förvaringsutrymme åt kärnavfall. Aktionen genomfördes som en fredlig 
sittdemonstration. Den tredje dagen greps demonstranterna av polis och ett par 
av dem dömdes senare för egenmäktigt förfarande i HD. Avseende 
demonstrationsrätten nöjde sig HD med att konstatera att en straffbelagd 
handling inte kunde gå fri från straff endast för att den ingått som ett led i en 
demonstration. 

I NJA 1989 s. 308, som även diskuterades under avsnitt 4.2, var 
omständigheterna snarlika med demonstranter som hade ockuperat ett vägbygge. 
Även i det fallet dömdes demonstranterna, denna gång för ohörsamhet mot 

                                                 
60 I ordningslagens förarbeten uttrycks detta som att ett ingripande inte får ske enbart på grund 

av att en person deltar i ett möte, se prop. 1992/93:210, s. 46, 78. SOU 1975:75, s. 192, 306, 309. 

Prop. 1975/76:209, s. 144.  
61 SOU 1975:75, s. 309. SOU 1985:24, s. 293. Prop. 1992/93:210, s. 262. 
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ordningsmakt. Wennergren har kritiserat båda dessa domar för att de inte ska ha 
diskuterat och beaktat demonstrationsrätten i tillräcklig utsträckning.62 För denna 
uppsats syften är det emellertid tillräckligt att diskutera vilken slags begränsning 
av demonstrationsrätten som domarna kan sägas utgöra. I båda fallen finns det 
inget skäl att tro att demonstrationerna hade upplösts om de hade genomförts så 
att de pågående arbetena hade kunnat fortskrida. Som nämndes tidigare menade 
dessutom Munck i NJA 1989 s. 308 att demonstrationen inte ens hade upplösts, 
utan endast att den inte haft någon rätt att pågå innanför vägarbetsområdet.  

Betydelsen av dessa domar i relation till frågan om organisationsförbud borde 
därför inte bli särskilt stor. Det domarna förefaller säga är att man inte har rätt 
att demonstrera var som helst och att man kan få komma att flytta på sig om man 
inkräktar på någon annans legitima intresse. Den situationen är distinkt 
annorlunda gentemot att inte få demonstrera överhuvudtaget, vilket får antas vara 
ett av syftena med ett organisationsförbud.  

4.3.3 Rättskällor som prioriterar demonstrationsfriheten 

I doktrinen och JO/JK:s praxis framkommer en mer försiktig och 
problematiserande inställning till hur polisen ska agera när det förekommer 
lagstridigt handlande vid demonstrationer.63 Den enda i doktrinen som har ett 
längre resonemang kring saken är dock Bull. Han förespråkar att en restriktiv 
hållning ska intas när straffrättsliga regler riskerar att träffa grundlagsskyddat 
beteende. Mer specifikt ser han en risk i att polislagens och rättegångsbalkens 
regler om ingripande kan leda till att ordningslagens regler om upplösning kan 
kringgås.64 Bull förespråkar därför att polisen ska vänta med att ingripa mot 
demonstranter som begår brott under en demonstration, fram tills det att 
demonstrationen har avslutats eller tills att svårare oordning uppkommit – 
förutsatt att ett ingripande skulle innebära en de facto upplösning av 
demonstrationen.65 

Ingen distinktion görs av Bull om denna princip endast ska gälla vid 
yttrandefrihetsbrott och om polisen ska förhålla sig passiv även vid uppenbara 
fall av brott. Däremot menar Bull att om bedömningen kan göras att de brottsliga 
handlingarna inte kommer att upphöra så bör demonstrationen upplösas. Det 
rättsliga stödet för detta är enligt Bull att brottsliga handlingar i sig kan sägas 
utgöra svårare oordning.66 Denna passus från Bull är dock svår att förstå eftersom 
den tycks gå emot hans egen definition av svårare oordning, som brott som vilka 
typiskt sett utgör en fara för de sammankomna eller omgivningen. Möjligen ska 
hans resonemang i denna del inte tolkas alltför principiellt. I praktiken tycks han 

                                                 
62 Wennergren, s. 126-129.  
63 Äldre doktrin, som Sjöholm (s. 339-341), ligger dock närmare förarbetenas och HD:s syn om 

att straffintresset ska ges prioritet. 
64 Bull, 1997, s. 570-571, 608-609. Sådana farhågor framkommer även i prop. 1992/93:210 s. 78 

och Åberg, s. 111-112. 
65 Bull, 1997, s. 572.  
66 Bull, 1997, s. 572. 
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syfta på att polisen ska kunna ingripa mot besittningsrubbningar, som vid 
sittdemonstrationen i NJA 1982 s. 621.67 Att alla brott som fortgår i en 
demonstration per definition skulle utgöra svårare oordning är inget som heller 
får stöd av den övriga doktrinen.68 Vidare kan nämnas att det i regeringsformens 
förarbeten framkommer att med begreppet ”allmän ordning”, som är en av 
grunderna för att begränsa yttrandefriheten, avsågs främst konkreta fysiska 
oroligheter.69 Sammantaget blir det därför svårt att acceptera Bulls uttalande om 
att alla pågående brott under en demonstration per definition skulle utgöra 
svårare oordning. 

Bulls slutsats om att polisen bör avvakta med att ingripa mot en demonstrant 
som gör sig skyldig till brott under en demonstration, om demonstrationen i 
sådana fall skulle riskera att upplösas, delas däremot av andra författare i 
doktrinen. Westerlund menar till exempel att polisen bör avstå från att ingripa 
mot brott som begås under en demonstration, om det inte rör sig om ”helt 
självklara fall” av brott.70 Samma syn tycks även delas av Bramstång.71  

Denna uppfattning har numera även anammats av JO och JK, i varsitt beslut från 
2008 respektive 2017. I JO 2008/09 s. 124 hade tre personer från ett litet liberalt 
parti anordnat en motdemonstration mot en socialdemokratisk demonstration i 
Göteborg. De tre liberalerna hade hållit upp en banderoll med ett citat från den 
klassiska arbetarsången Internationalen, med innebörden att skatt var 
förtryckande. Aktionen ledde till att stämningen blev hätsk och polis tillkallades. 
De poliser som anlände uppmanade motdemonstranterna att lämna platsen och 
när så inte skedde omhändertogs en av dem med stöd av 13 § PL. De andra två 
lämnade då platsen.  

Enligt JO hade omhändertagandet de facto lett till en upplösning av 
motdemonstrationen. JO menade dock att det ibland kan vara oundvikligt att 
ingripanden enligt rättegångsbalken eller polislagen får konsekvenser även för 
demonstrationen som sådan. Lösningen på denna problematik var enligt JO att 
polisen skulle avstå från ingripande[n] i annat än helt självklara fall”.72 

Samma slutsats nåddes av JK i ärendet från 2017. I fallet hade en man talat vid 
en tillståndsgiven demonstration på temat ”Det bibliska perspektivet på 
homosexualitet”. Polisen bedömde att talet utgjorde hets mot folkgrupp och 
personen förbjöds därför att fortsätta talet samt meddelades att han skulle kallas 
till förhör. Ingripandet fick som följd att demonstrationen upphörde.  

Enligt JK hade ingripandet i praktiken upplöst demonstrationen. JK uttalade 
vidare att om gränsdragningen är svår mellan om ett ingripande riktar sig mot en 
enskild person eller om det även riktar sig mot demonstrationen som sådan bör 

                                                 
67 Bull, 1997, s. 574, 578-580, 627.  
68 Se avsnitt 4.2. 
69 SOU 1975:75, s. 203-204. Begreppet ”allmän ordning” förekom för övrigt även i LAS vid tiden 

för regeringsformens ikraftträdande, i form av en grund för att vägra en demonstration tillstånd. 
70 Westerlund, s. 17-18, 229. 
71 Bramstång, Demonstrationsrätt och kollektiva opinionsyttringar i straffrättslig relation, s. 190.  
72 JO 2008/09 s. 124 (s. 129). I fallet tilldelades polisen kritik för ingripandet.  
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polisen vänta med att ingripa, såvida det inte rör sig om ”helt självklara fall” av 
brott.73 I slutänden utdelade JK viss kritik mot polisen för deras ingripande. 
Enligt JK hade talet lika gärna kunnat lagförts i efterhand. 

I beslutet stödde sig JK tydligt på Bull. Redan innan Bulls avhandling fanns det 
dock tecken på att JO hade börjat anamma en mer restriktiv syn på sådana 
polisingripanden som samtidigt drabbade en demonstration som sådan. I JO 
1981/82 s. 91, angående en störande gatumusikant, uttalade exempelvis JO att 
en särskild försiktighet borde iakttas vid sådana omhändertaganden som även 
innebar att en sammankomst upplöstes. Även JO 1977/78 s. 93 kan nämnas i 
detta sammanhang. JO menade i det beslutet att polisen hade agerat fel när man 
med stöd av polislagen hade omhändertagit tio stycken plakat som burits vid en 
demonstration mot Titos statsbesök i Sverige. Enligt JO hade ingripandena även 
drabbat demonstrationen som sådan och därför skulle de behövt ha skett med 
stöd av LAS regler om upplösning.74 

4.3.4 Slutsatser 

Rättskällorna kan således delas upp i två ståndpunkter om hur polisen ska agera 
om ett ingripande mot en demonstrant även kan få konsekvensen att 
demonstrationen blir upplöst. Regeringsformens och ordningslagens förarbeten, 
och möjligen även äldre HD-praxis, tycks inte se något större problem om ett 
ingripande även leder till att en demonstration upplöses. JO, JK och doktrinen 
förespråkar däremot att polisen ska avvakta i dessa situationer, om det inte rör 
sig om ”helt självklara” fall av brott. Denna senare ståndpunkt skulle även kunna 
benämnas som ett uppenbarhetskriterium. Det vill säga, polisen ska endast 
ingripa mot ett brott i en demonstration om brottet är uppenbart. 

Vilken av dessa två tolkningar bör då väljas? Förarbeten och HD:s praxis har 
naturligtvis generellt ett högre värde som rättskällor än doktrinen och JO/JK. 
Som Sandgren påpekat är dock styrkan hos ett juridiskt argument inte endast att 
hänföra till källans formella tyngd, utan källans argument måste också värderas i 
sig.75 I det förevarande fallet kan det konstateras att HD-domarna egentligen 
berör andra frågor än demonstrationsrätten. Fallens konsekvenser för 
demonstrationsrätten behöver därför närmast tolkas fram motsatsvis. När det 
kommer till regeringsformens och ordningslagens förarbeten är dessa inte särskilt 
tydliga i sina ställningstaganden. Det främsta intrycket är istället att man inte 
riktigt velat ta ställning i denna fråga.  

Detsamma kan dock sägas om doktrinen. JO och JK framstår däremot som 
tydliga och stringenta i sina resonemang och de tycks även ha utvecklat en slags 
”uppenbarhetsdoktrin”. Både JO:s och JK:s beslut ligger dessutom nära 

                                                 
73 JK, 7374-16-21, s. 4-5.  
74 Inga av plakaten bedömdes dock som brottsliga. JO 1977/78 s. 93 (s. 96-97). JO 1981/82 s. 91 

(s. 93).  
75 Sandgren, s. 46. 
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samtiden. Detta bör ha en särskild betydelse på ett område som detta, eftersom 
stora förändringar har skett i synen på rättigheter de senaste 50 åren. Med detta 
avses främst Europakonventionens intåg i svensk rätt samt etablerandet av det 
nya rättighetsparadigm som beskrivits av Åhman (se kapitel tre).76 Övervägande 
skäl talar därför, enligt min mening, för att betrakta JO:s och JK:s syn i denna 
fråga som gällande rätt. 

En sådan slutsats innebär att om ett ingripande mot enskilda demonstranter 
också skulle riskera att upplösa demonstrationen behöver demonstranternas 
brott vara uppenbart för att polisen ska få agera. För att undvika rena orimliga 
resultat skulle ett sådant uppenbarhetskriterium kunna förenas med Carlssons idé 
från departementspromemorian 1968, om att en sådan begränsning endast skulle 
gälla i relation till yttrandefrihetsbrott.77 Även de andra opinionsrättigheterna i 2 
kap. 1 § RF borde i sådana fall ges detta skydd. Det framstår inte som en rimlig 
tolkning att JO eller JK skulle mena att polisen inte borde ingripa, om det inte 
var uppenbart vem gärningsmannen var eller vad denne hade gjort, vid 
exempelvis sexuella ofredanden i en allmän sammankomst. 

För uppsatsens fortsättning blir därmed frågan om det skulle vara möjligt att 
utforma ett organisationsförbud så att polisen, på plats vid en demonstration, 
skulle kunna göra bedömningen att det var uppenbart att ett deltagande i 
demonstrationen även innebar en straffbar överträdelse av ett 
organisationsförbud. För att kunna besvara den frågan kommer nu uppsatsen i 
nästa kapitel att undersöka de begränsningar av föreningsfriheten som 
regeringsformen innehåller. 

 

 

 

 
 

                                                 
76 För belysning av hur inställningen till just demonstrationsrätten har förändrats kan även en 

artikel från 1969 från det omhuldade justitierådet Gustaf Petrén rekommenderas. Inställningen till 

demonstrationer som påverkansform i ett demokratiskt samhälle får i Petréns artikel betraktas 

som närmast negativ. Se Petrén, Demonstrationsrätten.  
77 Se avsnitt 4.2.1.  
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5 Möjligheten att begränsa föreningsfriheten 

5.1 Föreningsfriheten i regeringsformen 

I 2 kap. 1 § 1 st. 5 p. RF proklameras det att var och en har friheten ”att 

sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. Denna rättighet är dock 

inte absolut utan kan inskränkas under vissa förutsättningar som anges i slutet av 

2 kap. RF. 

Först anger, som nämndes under avsnitt 4.1., 2 kap. 20-22 § RF vissa allmänna 

förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att de flesta av grundlagens 

rättigheter, inklusive föreningsfriheten, ska kunna begränsas.78 När regeringen 

sommaren 2018 förklarade att grundlagen tillät ett införande av ett 

organisationsförbud mot nazistiska organisationer syftade man dock rimligen på 

den specifika begränsningsregel som finns för föreningsfriheten. Denna återfinns 

i 2 kap. 24 § 2 st. RF och lyder enligt följande:  

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av 

militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande. 

Med uttrycket sammanslutningar av ”militär eller liknande natur” avses enligt 

förarbetena förbudet mot olovlig kårverksamhet i 18 kap. 4 § BrB. Det är således 

bestämmelsens avslutande formulering, om föreningar vars verksamhet ”innebär 

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

förhållande”, som är av intresse för denna uppsats. Enligt förarbetena infördes 

denna formulering för det fall att Sverige i framtiden skulle vilja förbjuda 

rasistiska organisationer, i enlighet med landets undertecknande 1965 av Förenta 

Nationernas (FN) konvention om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering.79   

I detta kapitel kommer två av formuleringarna i 2 kap. 24 § 2 st. RF att diskuteras 

där bestämmelsen förefaller kunna tolkas på olika sätt. Den första av dessa är 

”folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållandet” (avsnitt 

5.2) medan den andra är ”innebär förföljelse” (avsnitt 5.3). Kapitlet kommer sedan 

att avslutas med en sammanhållen analys över vilka begränsningar som 

regeringsformen medför för en lag om organisationsförbud.  

                                                 
78 2 kap. 20 § 1 st. 1 p. RF. 
79 Prop. 1975/76:209, s. 113-114.  
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5.2 Begreppet folkgrupp i 2 kap. 24 § 2 st. RF  

Hur begreppet folkgrupp i 2 kap. 24 § 2 st. RF ska tolkas är av stor betydelse för 
hur effektivt ett organisationsförbud kan bli. I paragrafen föreskrivs det att 
organisationens verksamhet ska innebära förföljelse av ”en folkgrupp på grund av 
etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Ordalydelsen i bestämmelsen 
ger intryck av att det är en specifik folkgrupp som ska ha drabbats av förföljelsen. 
Detta skulle innebära att en organisation som exempelvis skulle förfölja endast 
flyktingar i allmänhet inte skulle omfattas av förbudet.   

Uttrycket ”annat liknande förhållande” skulle ju däremot kunna tänkas inbegripa 
mera allmänna kategorier, såsom invandrare eller flyktingar. Den språkliga 
utformningen av meningen innebär emellertid att uttrycket ”annat liknande 
förhållande” fortfarande ska vara kopplat till en folkgrupp. Att folkgrupper som 
definieras på religiös grund skulle kunna vara bland skyddsobjekten borde 
rymmas inom bestämmelsens ordalydelse, men mer än så framstår inte som 
möjligt att tolka in rent språkligt. I förarbetena till när uttrycket ”annat liknande 
förhållande” infördes i bestämmelsen 2010 framkommer det dessutom att 
anledningen till förändringen var att rasbegreppet då skulle utmönstras ur svensk 
lagstiftning. Det fanns således ingen intention med förändringen att 
bestämmelsen skulle utökas med några andra skyddsobjekt än vad som gällde 
enligt den tidigare formuleringen.80 

Ett ytterligare argument för varför 2 kap. 24 § 2 st. RF endast borde kunna bli 
tillämpligt vid förföljelse av specifika folkgrupper är att ordalydelsen i 
bestämmelsen skiljer sig från det i övrigt liknande straffbudet om hets mot 
folkgrupp i 16 kap. 8 § BrB. Som skyddsvärda grupper stipuleras i 16 kap. 8 § 
BrB: 

”en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”  

(understrykning ej i original) 

Skillnaden mellan bestämmelserna är att 16 kap. 8 § BrB inkluderar det mer 
allmänt hållna uttrycket ”annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, 
nationellt eller etniskt ursprung”. Detta uttryck infördes i bestämmelsen 1982 just för 
att mer allmänna kategorier, såsom ”invandrare”, skulle vara bland 
skyddsobjekten.81 Att 2 kap. 24 § 2 st. RF inte innehåller någon formulering i stil 
med ”anspelning på” skulle därför é contrario kunna tolkas som att bestämmelsen 
endast kan avse specifika folkgrupper. En sådan tolkning får även stöd av SOU 
1991:75. Där föreslogs det att 2 kap. 24 § 2 st. RF behövde förändras i linje med 
bestämmelsen om hets mot folkgrupp, om mera allmänna kategorier skulle 
kunna vara inkluderade bland skyddsobjekten.82 

                                                 
80 Den tidigare formuleringen löd enligt följande: ”folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg eller av visst 

etniskt ursprung. Prop. 2009/10:80 s. 150-153. 
81 Prop. 1981/82:58, s. 3, 11-13. 
82 Det förslag till organisationsförbud som lanserades av utredningen innehöll också en 

formulering om ”folkgrupp eller annan sådan grupp av personer”. SOU 1991:75, s. 29, 133-134.  
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Det bör dock uppmärksammas att i förarbetena till den ändring i bestämmelsen 
om hets mot folkgrupp som genomfördes 1982, där formuleringen om ”annan 
sådan grupp av personer” infördes, framförde föredraganden att det var oklart 
vad lagstiftarens intention hade varit med den tidigare till synes mer restriktiva 
formuleringen från 1970.83 Många av remissinstanserna ska dessutom ha varit av 
uppfattningen att mera allmänna kategorier redan var skyddade enligt den gamla 
formuleringen. Utifrån dessa förarbeten framstår det som att ändringen 1982 
skedde närmast för att tydliggöra att även mer allmänna kategorier av människor 
var omfattade av lagen.84  

Utifrån ovanstående skulle slutsatsen kunna dras att skillnaden mellan 
formuleringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och 2 kap. 24 § 2 st. 
RF inte är så signifikanta att det skulle motsäga en mer extensiv tolkning av 
skyddsobjekten i den senare bestämmelsen. Även en så kallad objektiv teleologisk 
tolkning borde leda till samma slutsats, eftersom bestämmelser som syftar till 
minoritetsskyddslagstiftning numera borde kräva att även mer allmänna 
kategorier skyddas för att dess syfte ska uppnås. 

Mot detta kan dock invändas att grundläggande rättigheter bör i första hand 
tolkas till förmån för rättigheten ifråga och den dominerande synen i förarbeten 
och statliga utredningar har trots allt varit att en formulering om ”annan sådan 
grupp av personer” krävs för att mera allmänna kategorier ska kunna bli 
skyddsobjekt. Vid en sammanvägd bedömning bör därför 2 kap. 24 § 2 st. RF 
tolkas så att endast specifika folkgrupper kan utgöra skyddsobjekt. Detta innebär 
i sådana fall att för att en högerextrem organisation ska kunna förbjudas skulle 
det behöva visas att organisationen ifråga har förföljt en specifik folkgrupp – och 
inte bara exempelvis flyktingar i allmänhet. 

5.3 Begreppet förföljelse i 2 kap 24 § 2 st. RF  

5.3.1 Två olika tolkningsmöjligheter 

Begreppet förföljelse framstår som det centrala rekvisitet i 2 kap. 24 § 2 st. RF. 

Ordets innebörd diskuteras dock inte någonstans i förarbetena, bortsett ifrån den 

utredning som 1968 skulle införliva rasdiskrimineringskonventionen i svensk 

rätt. Där konstaterades dock enbart att det var svårt att förstå vad som avsågs 

med begreppet.85  

Ordet förekommer emellertid på åtminstone två andra platser i svensk 

lagstiftning: brottet olaga förföljelse i 4 kap. 4 b § BrB och i 1 § i lagen (1988:688) 

om kontaktförbud. I 4 kap. 4 b § BrB definieras olaga förföljelse som upprepade 

                                                 
83 Sverige var exempelvis vid denna tidpunkt inte ett etablerat invandrarland som bara tio år 

senare, se prop. 1981/82:58, s. 12. 
84 Prop. 1981/82:58, s. 12. 
85 SOU 1968:68, s. 61. 
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brottsliga handlingar vilka riktats mot en person. Handlingarna kan vara allt från 

misshandel till ringa skadegörelse, dock är inte ärekränkningsbrotten i 5 kap. BrB 

inkluderade. När det kommer till vilken intensitet som gärningarna behöver ha 

haft för att kunna betecknas som förföljelse uttalar förarbetena endast att kravet 

blir lägre ju allvarligare gärningarna är.86 I lagen om kontaktförbud görs det i 

förarbetena även en distinktion mellan trakasserier och förföljelse, där 

trakasserier karakteriseras som ”upprepade mycket aggressiva uttalanden - som dock inte 

är av den karaktären att de är straffbara - eller ett beteende som allmänt sett är ägnat att 

skrämma den som utsätts för det.”.87 Utifrån detta resonemang är alltså förföljelse 

något som är allvarligare än mycket aggressiva uttalanden eller beteenden som är 

ägnade att skrämma en person, så länge inte dessa utgör brott. Det bör emellertid 

noteras att båda dessa brott tar sikte på gärningar begångna mot individer och att 

de infördes 1988 respektive 2011 i svensk lagstiftning – alltså efter att begreppet 

förföljelse infördes i regeringsformen.88 

Om ovanstående lagars definition av begreppet förföljelse skulle tas som 

utgångspunkt för att utforma en bestämmelse om organisationsförbud skulle en 

sådan bestämmelse komma att få en förhållandevis strikt tillämpningsram. Det 

skulle i sådana fall behöva visas, bortom rimligt tvivel, att organisation i fråga 

legat bakom upprepade brottsliga handlingar mot en specifik folkgrupp. Är då 

det här den enda möjliga tolkningen av begreppet förföljelse? 

Både förarbetena och doktrinen menar konsekvent att 2 kap. 24 § 2 st. RF skulle 

möjliggöra för förbjudandet av rasistiska sammanslutningar.89 Uttrycket ”rasistiska 

sammanslutningar” måste anses vara betydligt vidare än brottsbalkens och lagen 

om kontaktförbuds definition av begreppet förföljelse. Ett skäl för detta är att 

det råder många olika meningar i dagens samhälle om innebörden av begreppet 

rasism.90 Ett annat skäl är att uttrycket rasistiska sammanslutningar implicerar att 

det är organisations ideologi som ska ligga till grund för ett förbud, till skillnad 

från ett visst handlande från organisationens sida.  

En organisation som ägnar sig åt förföljelse enligt begreppets straffrättsliga 

definition bör rimligen även vara att betrakta som en rasistisk sammanslutning. 

Däremot kan man ju tänka sig en förening som är rasistisk, men utan att ägna sig 

åt förföljelse av en folkgrupp. Ett sådant exempel skulle kunna vara en förening 

som har som syfte att diskutera rasbiologi eller lyssna på vit makt-musik. Varken 

förarbetena eller doktrinen diskuterar dock denna diskrepans som föreligger 

mellan begreppen förföljelse och rasistisk sammanslutning. Ett undantag är dock 

                                                 
86 Prop. 2010/11:45, s. 8, 72, 76. 
87 Prop. 1987/88:137, s. 20. 
88 Prop. 1975/76:209, s. 8. 
89 Se exempelvis SOU 1975:75, s. 206, Prop. 1975/76:209, s. 113, Bull & Sterzel, Regeringsformen, s. 

100, Eka m.fl., Regeringsformen, s. 195-196. 
90 Se exempelvis Hellströms forskningsrapport, på uppdrag av Forum för levande historia, Rasist? 

Inte jag, där åtminstone fem övergripande former av rasism identifieras (s. 30). 
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SOU 1989:14, där det menades att ”rasdiskriminering” innebar ett sådant 

åsidosättande av mänskliga rättigheter att det kunde ses som liktydigt med 

förföljelse.91 Förarbetenas uttryckssätt stödjer således på en extensiv tolkning av 

begreppet förföljelse, som någonting likställt med rasism eller diskriminering i 

allmänhet. En sådan tolkning är inte nödvändigtvis oförenlig med ordalydelsen i 

2 kap. 24 § 2 st. RF. Minoritetsgrupper som kollektiv skulle kunna påstås vara 

förföljda av sådana organisationer vars verksamhet består av att sprida rasistisk 

propaganda.  

Argument kan således framföras för både en extensiv och en restriktiv tolkning 

av begreppet förföljelse. Den restriktiva tolkningen innebär att en organisation 

måste ha legat bakom upprepade brottsliga handlingar mot en specifik folkgrupp 

för att kunna anses ha bedrivit förföljelse, medan den extensiva tolkningen 

innebär att en rasistisk förening i sig kan anses utgöra förföljelse av en annan 

folkgrupp. Två ytterligare dimensioner kan dock föras in om hur begreppet 

förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. RF ska tolkas. Den första av dessa är frågan om en 

fördragskonform tolkning, i linje med rasdiskrimineringskonventionens 

definition av en rasistisk organisation, bör ske. Den andra dimensionen rör hur 

förbudet i sista meningen i 2 kap. 21 § RF, om att rättighetsbegränsningar inte 

får riktas mot enskilda politiska åskådningar, påverkar tolkningen.  

5.3.2 Organisationsförbudet i rasdiskrimineringskonventionen  

Som beskrevs i inledningen till detta kapitel infördes den avslutande 

formuleringen i 2 kap. 24 § 2 st. RF för att grundlagen inte skulle riskera att stå i 

strid med FN:s rasdiskrimineringskonvention. Den tillämpliga artikeln i 

rasdiskrimineringskonventionen är artikel 4b, vilken stipulerar att 

konventionsstaterna ska: 

”olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda 

som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer 

eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag” 

Något organisationsförbud har som bekant aldrig införts i svensk rätt. 

Argumentet från lagstiftarens sida har – förutom principiella argument som att 

föreningsfriheten är en grundläggande rättighet – varit att brottsbalkens 

medverkansregler, tillsammans med det vidsträckta straffbara området för hets 

mot folkgrupp, ska ha inneburit att rasistiska organisationer i praktiken har blivit 

tvingade till passivitet.92  

                                                 
91 SOU 1989:14, s. 70. 
92 Argumentet framfördes ursprungligen i prop. 1970:87 (s. 64-65) och har sedan upprepats under 
decennierna, se exempelvis prop. 1993/94:101 s. 18-19. Argumentet har dock aldrig accepterats 
av den FN-kommitté som tillsattes för att övervaka konventionsstaternas efterlevnad av 
konventionen, se Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations 
on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Sweden, p. 12-13. 



 32 
 
 
 

Ett problem med att tolka rasdiskrimineringskonventionen är att artikel 4b talar 

om främjande och uppmanande till ”rasdiskriminering”. Begreppet 

rasdiskriminering framstår idag som föråldrat, men bör förstås utifrån hur 

världen såg ut 1965 (året då rasdiskrimineringskonventionen antogs av FN). 1965 

var apartheidsystem fortfarande i kraft i delar av södra Afrika och öppen 

diskriminering hade precis förbjudits i USA:s sydstater. I en nutida svensk 

kontext framstår däremot öppen diskriminering som ett närmast perifert 

problem i relation till rasistiska organisationer. Det främsta skälet till det är för 

att diskriminering förutsätter en maktrelation över den diskriminerande – 

exempelvis i form av en utebliven anställning. 93 

I arbetet med att anta konventionen fördes det dock diskussioner om att nazism 

uttryckligen skulle fördömas i konventionstexten, men av lagtekniska skäl valde 

man istället en generell definition. Det kan emellertid inte råda någon tvekan om 

att intentionen med konventionen var att alla nazistiska partier skulle bli 

förbjudna. Artikel 4b är vidare en konkretisering av målsättningen från första 

stycket i artikel 4, där bland annat ”[to] justify or promote racial hatred” anges som en 

synonym till rasdiskriminering. Tankegången tycks ha varit att rashat indirekt kan 

leda till diskriminering.94 Rasdiskrimineringskonventionen tycks således inte lägga 

någon vikt på en organisations gärningar, som våldsdåd eller liknande, utan 

organisationens ideologi eller propaganda framstår istället som det avgörande. 

Av detta bör slutsatsen kunna dras att av de två tolkningsmöjligheterna av 

förföljelserekvisitet som presenterades i avsnitt 5.3.1 bör den extensiva 

tolkningen väljas om paragrafens innehåll ska bli så konformt som möjligt med 

rasdiskrimineringskonventionen. 

Frågan är dock om en sådan fördragskonform tolkning bör ske i denna situation. 

När det kommer till införlivandet av internationella konventioner är fortfarande 

dualitetsprincipen den dominerande i svensk rätt. Dualitetsprincipen innebär att 

internationella konventioner antingen måste inkorporeras (antas direkt som lag 

av riksdagen) eller transformeras (anpassas till svensk lagstiftning för att sedan 

antas som lag) för att bli gällande rätt i Sverige. Att Sverige som stat har åtagit sig 

vissa folkrättsliga förpliktelser betyder således inte att dessa förpliktelser 

nödvändigtvis behöver få ett direkt genomslag i rättstillämpningen.95 I en 

situation där en bestämmelse kan tolkas på olika sätt kan emellertid en 

internationell konvention fortfarande få genomslag genom att den kan åberopas 

för att avgöra tolkningsfrågan.96 Sådan fördragskonform tolkning ska dock enligt 

doktrinen främst ha varit av betydelse när Europakonventionen varit involverad. 

                                                 
93 Jfr legaldefinitionen av diskriminering i 4 § i diskrimineringslagen (2008:567) och även den 

definition som presenterades i SOU 1984:55, s. 44. 
94 Lerner, The UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, s. 28-29, 55. 
95 Bring, Monism och dualism i går och i dag, s. 28-30. 
96 Grahn-Farley benämner denna typ av tolkning som ”svag fördragskonform tolkning”, se 

Grahn-Farley, Fördragskonform tolkning av MR-traktat, s. 453-454. 
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Syftet brukar dessutom vara att utvidga en rättighet – inte utvidga ett straffbud.97 

I detta fall skulle den fördragskonforma tolkningen få effekten att ett straffbuds 

tillämpningsområde skulle vidgas samtidigt som en rättighet, föreningsfriheten, 

skulle inskränkas.  

I bedömningen måste också vägas in att även om det skulle kunna argumenteras 

för att rasdiskrimineringskonventionen skulle stödja en extensiv tolkning 

behöver inte införandet av ett restriktivt organisationsförbud innebära att Sverige 

nödvändigtvis skulle få kritik av FN. Det är fortfarande tänkbart att FN skulle 

finna ett restriktivt organisationsförbud som tillräckligt för att anse att Sverige 

lever upp till sina konventionsåtaganden. Detta, tillsammans med 

fördragskonform tolknings allmänt svaga ställning i svensk rätt, gör att det 

framstår som tveksamt huruvida rasdiskrimineringskonventionen kan åberopas 

för att förespråka en extensiv tolkning av begreppet förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. 

RF.98  

5.3.3 Ett organisationsförbuds förenlighet med förbudet mot åsiktsdiskriminering  

Enligt sista meningen i 2 kap. 21 § RF får en begränsning av en grundläggande 

rättighet ”inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning”. Nazism och andra högerextrema ideologier borde som utgångspunkt 

kunna betraktas som politiska åskådningar. Bull menar exempelvis att begreppet 

åskådning bör tolkas extensivt och innefatta alla typer av åsikter .99 Ett 

organisationsförbud riktat mot organisationer med sådana ideologier borde 

således riskera att hamna i konflikt med förbudet mot åsiktsdiskriminering. Detta 

uppmärksammades också av JK vid utarbetandet av regeringsformen.100 Enligt 

förarbetena omfattar förbudet mot åsiktsdiskriminering dessutom ett 

handlingsdirektiv till myndigheter, i form av att en myndighet ska undvika att 

tillämpa en lag så att en politisk åskådning kan komma att särbehandlas.101  

Regeringsformens förarbeten kommenterar dock inte denna potentiella 

motsättning mellan 2 kap. 21 § och 2 kap. 24 § 2 st. RF.102 Detta behöver dock 

inte nödvändigtvis tolkas som ett aktivt ställningstagande för att någon 

normkonflikt inte ansågs föreligga. I den statliga utredning som låg till grund för 

rättighetskapitlet i regeringsformen uppgavs det nämligen att ett av skälen till att 

rättighetskapitlet inte blev mer detaljerat var för att man arbetat efter en alltför 

                                                 
97 Bring, s. 30-35. Grahn-Farley, s. 450, 455 (not 9). Exempel på motsatsen finns dock, som i RH 

1996:87 där definitionen av ett barn i ett barnpornografimål utvidgades med hänvisning till FN:s 

barnkonvention.  
98 Med fördragskonform tolknings allmänt svaga ställning avses när internationella konventioner 

åberopas och inte Europakonventionen. Grahn-Farley, s. 450. 
99 Bull, 1997, s. 452-454. 
100 Prop. 1975/76:209, s. 235.  
101 Prop. 1975/76:209, s. 99. 
102 SOU 1975:75, s. 23, 478.  
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snäv tidsram.103 I själva propositionen uttalade sedan det föredragande statsrådet 

att han själv var skeptisk till att regeringsformen överhuvudtaget behövde 

anpassas för att Sverige skulle uppfylla sina åtaganden enligt 

rasdiskrimineringskonventionen. Att man trots detta ändå skrev in ett undantag 

för föreningar som förföljer folkgrupper motiverades med att man ville undvika 

att det skulle kunna hävdas att den svenska grundlagen inte var förenlig med 

internationella konventioner. Intrycket är att man egentligen inte ville ha 

bestämmelsen, vilket kan förklara varför förarbetena har så lite att säga om den.104  

Utifrån ordalydelsen i 2 kap. 21 § RF framstår ordet ”enbart” som det centrala 

rekvisitet. Ett ingrepp får således inte ske enbart på grund av en persons politiska 

åskådning. Förarbetena uttrycket det som att det ska krävas något ytterligare 

moment av självständig natur.105 Bull menar att detta självständiga moment i sig 

självt måste utgöra ett tillräckligt skäl för att begränsa en rättighet. Han menar 

även att skälet ska relatera till en konkret risk, exempelvis våldsanvändning.106  

Frågan uppstår då vad som är definitionen på ett sådant självständigt moment. 

Förarbetena presenterar ingen definition och inga exempel anges heller. Lagen 

om hets mot folkgrupp nämns dock i sammanhanget, men förarbetena ser det 

som ett straffbud utan åskådningsanknytning och som därför inte 

överhuvudtaget berörs av sista meningen i 2 kap. 21 § RF. Skälet för den 

slutsatsen tycks vara för att bestämmelsen inte uttryckligen är riktad mot någon 

viss politisk ideologi.107 Denna ståndpunkt borde dock vara svårare att 

upprätthålla efter NJA 1996 s. 577, där det bland annat fastslogs att symboler 

som är starkt förknippade med nazismens idéer om rasöverlägsenhet och rashat 

är att betrakta som hets mot folkgrupp.  

Resonemanget i förarbetena blir lite mer förståeligt om man väger in att de utgår 

från att en strikt uppdelning kan göras mellan åsikter och åskådningar. En åsikt 

ses av förarbetena som ett ställningstagande i en sakfråga – som exempel nämns 

hastighetsbegränsningar i trafiken – medan en åskådning ska vara ett ”något så när 

sammanhängande komplex av åsikter inom ett visst område”.108   Förarbetenas distinktion 

mellan en åsikt och en åskådning har dock kritiserats av Bull, som menar att det 

inte är realistiskt att utgå ifrån att människors uppsättningar av åsikter alltid är 

sammanhängande. Enligt Bull bör det heller inte i ett humanistiskt samhälle göras 

åtskillnad mellan människor på grund av koherensen i deras åsikter.109 

Argumentet framstår som övertygande, men borde även få följden att sådana 

åsiktsyttringar som utgör hets mot folkgrupp skulle omfattas av 

                                                 
103 SOU 1975:75, s. 99. 
104 Prop. 1975/76:209, s. 113-114. 
105 Prop. 1975/76:209, s. 39. 
106 Bull, 1997, s. 456. 
107 SOU 1975:75, s. 478. Prop. 1975/76:209, s. 39-40, 116.  
108 Prop. 1975/76:209, s. 39-40, 116. 
109 Bull, 1997, s. 453–454. 
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regeringsformens åskådningsbegrepp. Bull anser också att så är fallet, men menar 

samtidigt att hets mot folkgrupp inte är en rättighetsbegränsning som grundas 

enbart på politisk åskådning. Detta trots att han medger att brottet behandlas 

hårdare än andra liknande brott (det vill säga brott där den brottsliga handlingen 

bestått av att ha uttryckt sig nedsättande om andra). Enligt Bull är denna 

särbehandling motiverad på grund av de särskilda effekter som rasistiska 

yttranden medför och inte för de åsikter som sådana yttranden ger uttryckt för.110  

Att införa ett ”effektkriterium” för att bedöma om ett självständigt moment 

föreligger framstår dock som en tveksam lösning. Till att börja med förefaller det 

som godtyckligt hur effekten av ett visst yttrande ska bedömas. Utöver en sådan 

praktisk invändning tillkommer ett teoretiskt problem. Logiskt sett borde inte en 

effekt av ett yttrande kunna uppstå utan yttrandet. Det är därför svårt att förstå 

hur en effekt i detta fall skulle kunna ses som ett självständigt moment, skiljt från 

det yttrande som utlöst effekten.  

Vad definitionen är av ett självständigt moment, och vart den nedre gränsen går 

för när ett sådant kan anses föreligga, får därför fortfarande betraktas som oklart. 

Att motivera ett organisationsförbud mot rasistiska föreningar med argumentet 

att sådana skulle ha en mycket skadligare verkan än andra föreningar med 

extremistisk prägel framstår dock som ett övertygande argument. Förbudet mot 

åsiktsdiskriminering borde därför innebära att det inte är möjligt att förbjuda en 

organisation enbart med hänvisning till dess ideologi. 

5.3.4 Slutsatser om begreppet förföljelse 

Den inledande frågan i detta avsnitt var huruvida begreppet förföljelse i 2 kap. 

24 § 2 st. RF borde ges en restriktiv eller extensiv tolkning. Frågan kan nu ges ett 

förhållandevis tydligt svar. Om ett organisationsförbud infördes mot en rasistisk 

organisation på grund av dess rasistiska ideologi är det svårt att se vilket det 

självständiga momentet skulle vara som skulle innebära att begränsningen inte 

skedde enbart på grund av föreningens politiska åskådning. Själva 

organiseringsförfarandet i föreningsform borde rimligen inte kunna anses vara 

ett självständigt moment, eftersom ett sådant handlade i sig självt inte är något 

skäl för att begränsa en rättighet.  

Om man däremot skulle införa ett organisationsförbud mot rasistiska 

sammanslutningar som även skulle kräva att organisationen skulle ha behövt varit 

ansvarig för upprepad brottslighet, då borde den brottsligheten kunna utgöra ett 

sådant självständigt moment som föreskrivs i förarbetena. Slutsatsen av detta 

resonemang måste bli att begreppet förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. RF behöver ges 

en restriktiv tolkning för att kunna vara förenligt med förbudet mot 

åsiktsdiskriminering i 2 kap. 21 § RF. 

                                                 
110 Bull, 1997, s. 456. 
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5.4 Sammanfattande slutsatser om organisationsförbudet 
i regeringsformen 

Den här delen av uppsatsen har analyserat hur begreppen ”folkgrupp” och 

”förföljelse” i 2 kap. 24 § 2 t. RF ska tolkas. Angående begreppet folkgrupp har 

det visats att det finns ett visst stöd i förarbeten, samt utifrån en objektiv 

teleologisk tolkningsmetod, för en extensiv tolkning av begreppet, så att även 

mer allmänna kategorier som flyktingar kan vara skyddsobjekt. Ett starkare stöd 

går dock att utläsa i förarbetena för en restriktiv tolkning. Ur själva 

bestämmelsens ordalydelse är det dessutom svårt att läsa in mera allmänna 

kategorier. Sammantaget bör enligt min mening de sistnämnda skälen väga över 

och slutsatsen bli att begreppet folkgrupp i 2 kap 24 § 2 st. RF måste avse en 

specifik folkgrupp.111  

När det kommer till begreppet förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. RF, vilket inte 

diskuteras i några av förarbetena, har dess betydelse undersökts utifrån annan 

lagstiftning där ordet förekommer. En restriktiv tolkning av begreppet får stöd 

av dessa lagar.112 Tolkningen av begreppet har även relaterats till förbudet mot 

åsiktsdiskriminering i 2 kap. 21 § RF och till rasdiskrimineringskonventionen. En 

extensiv tolkning har funnits vara i linje med rasdiskrimineringskonventionen, 

men slutsatsen har även dragits att en internationell konventions betydelse är av 

mindre vikt om den åberopas för att inskränka en grundläggande rättighet.113 

Åsiktsdiskrimineringsförbudet i 2 kap. 21 § RF har däremot gett ett starkt stöd 

för en restriktiv tolkning.114 Även själva ordalydelsen i bestämmelsen talar för en 

restriktiv tolkning, samt det faktum att saken rör en rättighetsinskränkning.115 

Sammantaget bör det därför vara svårt att nå någon annan slutsats än att 

begreppet förföljelse i 2 kap. 24 § 2 st. RF måste tolkas restriktivt. 

En restriktiv tolkning av begreppet förföljelse borde i sammanhanget innebära 

att åklagaren måste visa, bortom rimligt tvivel, att organisationen ifråga har varit 

ansvarig för upprepad brottslighet. Denna brottslighet måste då dessutom ha 

varit riktad mot en specifik folkgrupp. Sammantaget förefaller därmed de 

begränsningar som regeringsformen ålägger ett organisationsförbud som så 

omfattande att det framstår som osäkert huruvida ett sådant förbud kan uppnå 

sitt syfte.    

                                                 
111 Se avsnitt 5.2. 
112 Se avsnitt 5.3.1. 
113 Se avsnitt 5.3.2. 
114 Se avsnitt 5.3.3 och 5.3.4. 
115 Se kapitel tre. 
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6 Ett organisationsförbuds påverkan på 
demonstrationsrätten 

6.1 Översikt av kapitlet 

Detta kapitels syfte är att analysera vilken effekt ett organisationsförbud skulle få 

för de drabbade gruppernas demonstrationsrätt. Innan en sådan diskussion kan 

ske är det dock nödvändigt att ytterligare undersöka, men denna gång på ett mer 

praktiskt plan, vilka de potentiella svårigheterna är med att få ett 

organisationsförbud effektivt. Tre sådana svårigheter kommer att tas upp i detta 

kapitel. Dessa är utformandet av ett deltaganderekvisit (avsnitt 6.2), de 

begränsningar som följer av regeringsformens förföljelsebegrepp och hur det har 

tolkats i tidigare utredningar (avsnitt 6.3) och slutligen problemet med att 

förbjudna organisationer lär ombilda sig och återuppstå i annan skepnad (avsnitt 

6.4).  

6.2 Deltaganderekvisitet 

6.2.1 Tidigare utredningar och regeringsformen 

Till att börja med kan det konstateras att varken regeringsformen eller dess 

förarbeten uttalar sig om när ett samröre med en olaglig organisation får bli 

straffbart. När det kommer till demonstrationsrätten uttalar dock förarbetena att 

ett ingripande mot en enskild person i en demonstration inte får ”grundas enbart 

på att vederbörande demonstrerar”.116 

Av de sex utredningar i svensk rätt som tidigare berört frågan om 

organisationsförbud var det enbart tre av dessa som diskuterade vilket slags 

deltagande som borde bli straffbart.117 I SOU 1989:13 konstaterade man att 

deltagandet skulle behövt ha varit aktivt och inte oväsentligt för att ett 

straffansvar skulle kunna uppkomma.118 Vad ett sådant aktivt deltagande skulle 

kunna bestå av konkretiserades något i SOU 1991:75, vilken även är den första 

och hittills enda utredningen som haft som huvudsakligt uppdrag att utreda 

                                                 
116 SOU 1975:75, s. 192. Prop. 1975/76:209, s. 144. 
117 Angående vilka utredningar som åsyftas, se avsnitt 1.4.1, not 12. 
118 SOU 1989:13, s. 95.  
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frågan om organisationsförbud.119 I utredningen förespråkades det att varje form 

av deltagande skulle vara straffbart och som exempel angavs flygbladsutdelning 

eller bärandet av organisationens symbol. Utredningen menade dock att det inte 

skulle vara straffbart att enbart vid ett enstaka tillfälle ha deltagit i en 

demonstration – såvida inte personen vid denna hade agerat som funktionär eller 

fanbärare.120 

I SOU 2000:88, vars huvudfråga egentligen rörde införandet av 
organisationsförbud mot mc-gäng, föreslogs en annan modell. Istället för ett 
deltaganderekvisit som skulle drabba alla medlemmar i organisationen ville 
utredningen att straffansvar endast skulle bli aktuellt för de personerna som 
befann sig i ledande ställning. Med detta åsyftades personer med formella 
positioner inom organisationen, såsom styrelseledamöter eller firmatecknare, 
men även sådana personer som utövade den faktiska ledningen över 
verksamheten.121 

Slutsatsen av ovanstående blir att av de tidigare utredningar som övervägt frågan 
om organisationsförbud tycks ingen av dessa ha ansett att enbart ett deltagande i 
en demonstration skulle vara tillräckligt för att straffansvar skulle uppkomma. 

6.2.2 Förbudet mot deltagande i terroristorganisation 

I ingen av de tidigare utredningarna om organisationsförbud fördes något längre 

resonemang om vart den nedre gränsen skulle vara för när ett samröre med en 

olaglig organisation skulle bli straffbart. Den lagrådsremiss om förbjudande av 

deltagande i terroristorganisation som presenterades av regeringen våren 2019 är 

därför intressant att studera i detta sammanhang, eftersom den innehåller just 

utförliga resonemang om vart den nedre gränsen tänktes gå för när ett samröre 

med en terroristorganisation skulle bli straffbart. 

Regeringens förslag avsåg att kriminalisera deltagandet i sådana organisationer 

som ägnade sig åt särskilt farlig brottslighet, såsom mord eller annan grov 

brottslighet. Deltagande definierades i den föreslagna lagparagrafen som ”att 

främja, stärka eller understödja” organisationen.122 Utgångspunkten i förslaget var att 

i stort sett allt deltagande skulle bli straffbart. Ett antal konkreta exempel 

nämndes även på handlingar som skulle vara straffbara, såsom att laga mat åt 

organisationen, anordna aktiviteter, ta emot och ge utbildning, värva medlemmar 

och vissa former av humanitärt stöd.123 I förslaget angavs emellertid att mer 

tillfälliga eller begränsade kontakter skulle vara fria från straff. Enbart närvaro 

hos en organisation, ”eller vid ett evenemang anordnat av organisationen”, skulle 

                                                 
119 SOU 1991:75, s. 9-17. 
120 SOU 1991:75, s. 9-17, 119, 136. 
121 SOU 2000:88, s. 180, 291-292. 
122 Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 5 (se 2b §). 
123 Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 29, 34, 36-37, 76-77. 
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exempelvis inte vara tillräckligt för straffrättsansvar.124 Regeringen menade dock 

att utrymmet för sådana undantag skulle vara ”mycket begränsat”.125 

Vad för typ av aktiviteter som var tänkta att vara undantagna straffansvar blir 

tydligare om man granskar förslagets definition av ringa ansvar, som skulle vara 

fritt från straff. Enligt den föreslagna paragrafen (7 § 1 st.) skulle en gärning ses 

som ringa om deltagandet hade varit obetydligt eller om gärningen med hänsyn 

till andra omständigheter var att anse som ringa. En rad typfall nämndes även i 

lagrådsremissen över när ett ringa ansvar skulle kunna vara för handen, 

exempelvis om deltagandet varat under kort tid och endast bestått i att resa ett 

tält eller laga mat. Ett annat exempel som nämndes var att endast ha skaffat fram 

ett enklare transportmedel.126  

Med tanke på de skilda omständigheterna mellan ett förbud mot deltagande i en 

terroristorganisation och ett förbud mot deltagande i en rasistisk organisation är 

det naturligt att många av de exempel som räknas upp i lagrådsremissen är svåra 

att översätta till ett förbud mot rasistiska organisationer. Trots detta borde ändå 

slutsatsen kunna dras att enbart ett deltagande i en organisations demonstration 

skulle befinna sig under straffbarhetsgränsen i lagrådsremissens förslag.  

Denna slutsats grundar sig på lagrådsremissens uttalande om att enbart närvaro 

hos en organisations evenemang, som en demonstration bör kunna anses vara, 

skulle ha varit otillräckligt för straffansvar. Slutsatsen får även stöd av att flera av 

de exempel som räknas upp över när ett deltagande skulle ha varit straffritt, 

exempelvis anskaffande av ett transportmedel eller matlagning, borde innebära 

en något högre grad av deltagande jämfört med att enbart ha gått med i en 

organisations demonstration. Detta framförallt med tanke på att de handlanden 

som räknas upp i lagrådsremissen dessutom som oftast skulle ha behövts 

föregåtts av att personen ifråga lämnat Sverige för att kunna begå handlingarna.  

6.2.3 Slutsatser om deltaganderekvisitet 

I inledningen av detta kapitel framkom det att grundlagen inte uppställer några 
hinder för att formulera ett deltaganderekvisit där även medverkan i en 
demonstration skulle göras straffbart. Regeringsformens förarbeten menar i och 
för sig att ett ingripande mot en demonstrant inte får grundas enbart på att 
vederbörande demonstrerar, men denna passus bör läsas i kontexten av vilka 
befogenheter polisen har när en demonstration väl pågår. Det går från dessa 
förarbetsuttalanden inte att dra slutsatsen att regeringsformen skulle sätta upp ett 
hinder för att i efterhand lagföra en person som deltagit i en olaglig förenings 
demonstration. 

                                                 
124 Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 76. 
125 Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 75-77. 
126 Lagrådsremiss 2019-02-28, s.7-8, 39-40, 83-84. 
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Det finns således inga konstitutionella hinder för att konstruera ett 
deltaganderekvisit som skulle göra det förbjudet att delta i en förbjuden 
organisations demonstration. Det bör dock stämma till eftertanke att ingen av de 
tidigare förslagen om organisationsförbud tycks ha velat gå så långt. Istället 
förefaller synen ha blivit mer restriktiv för varje nytt förslag som presenterats, 
från aktivt deltagande i allmänhet i SOU 1989:13, till att enstaka deltaganden i 
demonstrationer skulle vara straffria i SOU 1991:75 och sedan slutligen förslaget 
i SOU 2000:88, om att endast personer i ledande ställning skulle riskera 
straffansvar. 

Det bör även uppmärksammas att i förslaget om förbjudande av deltagande i 
terroristorganisation tycktes man inte ha tänkt sig att enbart ett deltagande i en 
demonstration skulle ha varit tillräckligt för straffansvar. Även om förslaget 
numera är vilande finns det inget som tyder på att deltaganderekvisitet skulle bli 
lägre ställt om förslaget togs upp igen i framtiden.127 Utvecklingen förefaller 
snarare gå åt motsatt håll. Som nämndes under avsnitt 1.4.1 sände regeringen 
nyligen ut ett nytt förslag på remiss där endast samröre med en 
terroristorganisation föreslogs att kriminaliseras. Samröre enligt regeringens nya 
förslag kan betecknas som ett kvalificerat deltagande, där straffansvar först skulle 
uppkomma om en person för en terroristorganisations räkning tagit befattning 
med sådana saker som vapen, ammunition, kommunikationsutrustning, 
transportmedel eller lämnat annat liknande stöd till organisationen.128  

Om lagstiftaren nöjde sig med att kriminalisera endast samröre skulle det 
innebära att deltagande i en terroristorganisation fortsatt skulle vara straffritt i 
Sverige. Detta skulle innebära att om det i ett organisationsförbud gentemot 
högerextrema organisationer skulle straffbeläggas att delta i sådana 
organisationers demonstrationer skulle den lagstiftningen bli mer repressivt 
utformad än lagstiftningen mot terroristorganisationer. En sådan ordning 
framstår som märklig och i direkt strid med den straffrättsliga principen om att 
straffsanktioner ska vara proportionella i förhållande till varandra.129 

                                                 
127 Detta eftersom en majoritet av remissinstanserna inte hade några invändningar mot 

deltaganderekvisitet i förslaget. De invändningar som fanns rörde istället att rekvisitet skulle vara 

för vagt och brett utformat, se Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 28-30 och Lagrådet 2019-03-20, s. 

16-18. 
128 Utkast till lagrådsremiss 2019-05-21, s. 1, 5. Att samröresbrottet i det nya förslaget har 

utvidgats till att närma sig ett deltagandebrott blir tydligt om förslaget jämförs med det 

samröresbrott som föreslogs i den tidigare lagrådsremissen. Se lagrådsremiss 2019-02-28 s. 75-80 

och Utkast till lagrådsremiss 2019-05-21, s. 18, 51-54. 
129 Asp m.fl., s. 51. Aspelin, s. 125. 
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6.3 Förföljelsebegreppet i tidigare utredningar 

6.3.1 SOU 1991:75  

I SOU 1991:75 lämnades ett konkret författningsförslag över hur ett 

organisationsförbud skulle kunna utformas. Förslaget löd enligt följande: 

”Om någon deltar i sammanslutning, som genom att medverka i eller uppmana till brottslighet som 

innebär våld, hot eller tvång måste anses förfölja folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på 

grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för organiserad 

rasism till böter eller fängelse i högst två år.”130 (understrykning ej i original) 

Begreppet förföljelse i bestämmelsen innebar enligt utredningen att de brottsliga 

handlingarna skulle behövt ha en viss upprepning, systematik eller intensitet. De 

brottsliga handlingarna skulle därtill ha behövt varit ägnade att hos den utsatta 

gruppen framkalla rädsla eller obehag. Enligt utredningen innebar detta att även 

en mängd mindre allvarliga brott skulle kunna utgöra förföljelse. Som exempel 

angavs upprepade fall av butiksstölder, hemfridsbrott, skadegörelsebrott eller 

ofredanden – förutsatt att dessa varit ägnade att skrämma minoritetsgruppen 

ifråga. Utredningen menade även att enstaka symbolladdade eller 

uppseendeväckande brott skulle kunna vara tillräckligt. Som exempel på sådana 

brott nämndes att bränna ett kors intill en flyktingförläggning eller ett grovt 

våldsdåd.131  

Utifrån ordalydelsen i förslaget framstår det inte som att upprepade fall av hets 

mot folkgrupp skulle vara tillräckligt för ett förbud. Detta eftersom 

bestämmelsen innehåller ett tydligt krav på våld, hot eller tvång. Utredningen 

förklarade också att föreningen måste ha strävat ”efter att med våld eller liknande 

brottslighet mot person eller egendom förverkliga sina rasistiska syften”. Vidare angavs även 

att förslaget inte avsåg att drabba sådana organisationer som enbart ägnade sig åt 

propagandistisk verksamhet. 132 

6.3.2 SOU 2000:88 

Som nämndes ovan var det huvudsakliga uppdraget i SOU 2000:88 att utreda 

huruvida ett organisationsförbud borde införas mot den organiserade 

brottsligheten i Sverige. Utredningens uppdrag var dock också att undersöka om 

ett organisationsförbud borde införas mot rasistiska organisationer. I slutänden 

avstyrkte utredningen införandet av ett organisationsförbud, främst på grund av 

att ett sådant inte ansågs kunna bli effektivt.133  

                                                 
130 SOU 1991:75, s. 29. 
131 SOU 1991:75, s. 121-122, 136. 
132 SOU 1991:75, s. 114-115. 
133 SOU 2000:88, s. 15, 29, 118-119. 
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Av intresse för uppsatsen är att utredningen ändå presenterade ett förslag till 

organisationsförbud, med följande lydelse: 

”Den som i ledande ställning inom en sammanslutning, där allvarlig brottslig verksamhet förekommer, 

underlåter att göra vad som skäligen kan begäras för att verksamheten skall upphöra, döms för 

underlåtenhet att hindra brottslig verksamhet till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till 

böter.”134 

Fyra av kommitténs ledamöter, inklusive dess ordförande (dåvarande) 

hovrättslagmannen Martin Borgeke, var dock skiljaktiga och de menade att ett 

organisationsförbud borde införas i svensk rätt. De skiljaktiga skrev därför en 

gemensam reservation till utredningen, där de utvecklade hur de tänkte sig att 

författningsförslaget ovan skulle fungera i praktiken.  

Bestämmelsen i förslaget ovan framstår som politiskt neutral, men ur de 

skiljaktigas reservationsskrift framgår det att den skulle kunna komma att drabba 

rasistiska organisationer. Kravet för när rekvisitet ”allvarlig brottslighet” skulle 

vara uppfyllt var nämligen relativt lågt satt. Enligt de skiljaktiga skulle flera brott 

med ett något mindre straffvärde än sex månader vara tillräckligt, om 

brottsligheten hade riktats mot en persons integritet. Som exempel på sistnämnda 

typ av brott nämndes uttryckligen hets mot folkgrupp. Det föreslagna förbudet 

skulle alltså kunna drabba organisationer som kunde knytas till upprepade fall av 

hets mot folkgrupp.135 

6.3.3 Förslagens förenlighet med regeringsformen  

Som framkom i kapitel fem kräver regeringsformen att ett organisationsförbud 

behöver vara grundat på något självständigt moment utöver den rasistiska 

åskådningen för att vara förenligt med förbudet mot åsiktsdiskriminering i 2 kap. 

21 § RF. Detta självständiga moment utgörs i 2 kap. 24 § 2 st. RF av 

förföljelserekvisitet. I kapitel fem argumenterades det vidare för att begreppet 

förföljelse borde ges en innebörd liknande det som begreppet har i 

strafflagstiftningen. Med bakgrund av vissa uttalanden i regeringsformens 

förarbeten och doktrinen är det även möjligt att argumentera för att upprepade 

fall av hets mot folkgrupp skulle kunna utgöra förföljelse av en folkgrupp. Ett 

sådant resonemang framstår dock som diskutabelt med tanke på att 

bestämmelsen om hets mot folkgrupp redan idag synes vara i viss 

motsatsställning till förbudet mot åsiktsdiskriminering.136 

Utifrån detta framstår SOU 1991:75, med dess högt ställda krav på vad som utgör 

förföljelse i form av upprepade brottsliga handlingar innehållandes våld, hot eller 

                                                 
134 SOU 2000:88, s. 180. Förslaget genomfördes dock senare i en mer restriktiv version och 

återfinns numera i 23 kap. 6 § 2 st. BrB. Bestämmelsen tycks dock aldrig ha tillämpats. 
135 SOU 2000:88, s. 287–288, 290-291. 
136 Se avsnitt 5.1.3. 
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tvång, som det förslaget som är mest förenligt med regeringsformen. SOU 

2000:88, med dess lägre ställda krav för kriminalisering av en organisation, får 

dock också sägas vara förenligt med regeringsformen – även om någon sådan 

diskussion aldrig fördes i utredningen. Detta förutsätter dock att man accepterar 

ståndpunkten att hets mot folkgrupp inte tar sikte på en viss typ av politiska 

åsikter. En annan lösning är att betrakta själva det brottsliga yttrandet i hets mot 

folkgrupp som det självständiga momentet, vilket då skulle vara skiljt från de 

rasistiska åskådningar som bör kunna antas vara grunden för yttrandet.  

Att dessa sistnämnda tolkningar skulle vara förenliga med att undantag till 

grundläggande rättigheter ska tolkas restriktivt synes inte självklart.137 Samtidigt 

kan det anföras att om det vore grundlagsstridigt att kriminalisera en 

organisation, om grunden endast var att organisationen kunde hållas ansvarig för 

upprepade fall av hets mot folkgrupp, så borde även själva brottet hets mot 

folkgrupp vara grundlagsstridigt. Att lagen om hets mot folkgrupp är förenlig 

med förbudet mot åsiktsdiskriminering bör dock, om inte annat, kunna ses som 

konstitutionell praxis. I sådana fall blir det möjligt att acceptera ett 

organisationsförbud som i SOU 2000:88. 

Oaktat detta bör dock organisationsförbudet i SOU 2000:88 kunna ses som en 

nedre gräns för hur långt begreppet förföljelse kan utsträckas. Som konstaterades 

i avsnitt 5.4 bör det inte vara möjligt att med dagens grundlag utforma ett 

organisationsförbud som skulle ta sikte på endast en organisations ideologi.  

6.3.4 Förslagens förmodade effektivitet  

De höga kraven i SOU 1991:75 om vad som kan utgöra förföljelse innebär 

naturligtvis att ett sådant förslags effektivitet kan ifrågasättas – vilket också 

gjordes av regeringen när man senare avfärdade förslaget.138 Det framstår som 

tveksamt om ens en organisation som NMR skulle drabbas av ett sådant förbud. 

Problematiken består i att bland de fällande domar om våldsbrott där det under 

de senaste åren funnits kopplingar till NMR så har få av brotten varit riktade mot 

specifika minoritetsgrupper.139 Rimligen borde dessutom regeringsformens 

retroaktivitetsförbud i 2 kap. 10 § innebära att endast sådana handlingar som 

organisationen gjort sig skyldig till efter att en förbudslag trätt i kraft skulle kunna 

göras gällande i en förbudstalan. En ytterligare aspekt är att när en rörelse väl har 

byggt upp ett rykte om sig att inneha våldskapital behöver den enskilde 

                                                 
137 Se kapitel tre. 
138 Prop. 1993/94:101, s. 24. Förslagets förmodade ineffektivitet var dock inte huvudskälet till att 

det avstyrktes.  
139 Efter egna sökningar och kontakt med Juridikfrontens ordförande Johan Nordqvist har jag 

endast kunnat finna två domar där NMR-medlemmar under de senaste åren dömts för våldsbrott 

riktade mot en minoritetsgrupp. Fallen gällde ett olaga hot (med kniv) och en misshandel. Se 

Vänersborgs tingsrätts dom meddelad den 1 mars 2018 i mål B 1532-17 och Svea hovrätts dom 

meddelad den 5 april 2018 i mål B 3947-18. 
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medlemmen ofta inte göra särskilt mycket för att skrämma sin omgivning.140 

Utredningen berörde inte heller problemet med hur en organisation ska kunna 

göras ansvarig för individers brottsliga handlingar. Som framkom i avsnitt 2.2 

förefaller mycket av det vit makt-våldet att vara oplanerat och konsekvenser av 

slumpmässiga möten, utan att någon central styrning förekommit.141  

Dylika problem blir något mindre i förslaget från de skiljaktiga i SOU 2000:88, 

eftersom upprepade fall av hets mot folkgrupp där sågs som tillräckligt för 

kriminalisering. I sådana fall skulle det finnas en uppsjö av domar att åberopa.142 

Hetsen har i dessa fall dessutom ofta varit riktad mot den judiska folkgruppen, 

vilket innebär att brottsligheten drabbat en specifik folkgrupp.143 

SOU 2000:88 innehöll också ett förslag på hur en individs handlingar ska kunna 

kopplas till organisationen som sådan. Det ledaransvar som föreslogs av 

utredningen innebar att om en medlem av en organisation begick rasistiskt 

motiverad brottslighet var organisationens ledare skyldiga att utesluta eller tala 

den brottsaktiva medlemmen tillrätta, för att själva undvika straffansvar.144 

Denna modell framfördes även i förslaget till organisationsförbud i SOU 

1989:14, men då som ett sätt att avgöra vilka organisationer som det skulle vara 

förbjudet att deltaga i. Idén var att en organisation som inte uteslöt sådana 

medlemmar som begick rasistisk motiverad brottslighet skulle vara en 

organisation som det skulle vara förbjudet att delta i.145  

Ett förbud enligt SOU 2000:88 skulle därför troligen träffa NMR så som 

organisationen verkar idag. Att organisationen stillasittande skulle acceptera ett 

sådant öde är dock inte sannolikt. Nästa avsnitt kommer därför att diskutera 

problemet med att förbjudna organisationer lär ombilda sig och verka under en 

annan skepnad.  

                                                 
140 Resonemanget kommer från Matthijs (f.d. polisområdeschef för Region Väst), se Svenska 

kommittén mot antisemitism, nyhetsbrev oktober 2018. Se även Brå 2009:15, s. 135. 
141 Brå 2009:15, s. 129, 133. Denna karakteristik stämmer även väl in på de domar som nämndes i 

not 139. 
142 Angående domar om hets mot folkgrupp, se den löpande rapporteringen på 

www.juridikfronten.org.  
143 Detta är främst för att alla uttryck av nazism som kan förknippas med Nazitysklands idéer om 

rasöverlägsenhet ses sedan NJA 1996 s. 577 som missaktning av bland annat den judisk 

folkgruppen. 
144 SOU 2000:88, s. 291-292. 
145 SOU 1989:14, s. 72-73.  

http://www.juridikfronten.org/
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6.4 Ombildningsproblemet  

6.4.1 Situationen i andra europeiska länder 

Ett välkänt historiskt exempel över vilka problem som kan uppkomma när 
någonting ska förbjudas är den svenska statsmaktens försök att under 1800-talet 
förbjuda tidningen Aftonbladet. Tidningens svar på indragandet av dess upplagor 
var att ständigt döpa om sig själv till ”det andra Aftonbladet”, ”det tredje 
Aftonbladet” och så vidare tills statsmakten gav upp. Med tanke på denna 
välkända historiska bakgrund är det förvånande att det i ingen av de tidigare 
utredningarna om organisationsförbud fördes någon egentlig diskussion om 
problemet med att en förbjuden organisation lär ombilda sig. Denna problematik 
har istället ofta framförts som ett av de starkaste argumenten mot att ett 
organisationsförbud ska införas.146 

Möjligheten att förbjuda högerextrema organisationer existerar dock i många 
andra västeuropeiska länder.147 Problemet med att en förbjuden organisation kan 
byta namn och omstrukturera sig är därför inte obekant i dessa rättsordningar. 
Dessa länders organisationsförbud ska därför ofta åtföljas av ett 
ombildningsförbud.148  

I Frankrike ska landets organisationsförbud ha lett till en splittring av landets 
högerextrema rörelse.149 Utifrån en samlad bild av litteraturen framstår även 
Frankrike som ett av de västeuropeiska länder som varit bland de mest benägna 
att utfärda organisationsförbud, med minst 70 sådana meddelade sen 1945. 
Många av dessa förbud hörde dock samman med Frankrikes kolonialkrig, men 
även efter kalla krigets slut ska åtminstone fyra förbud ha utfärdats mot 
högerextrema organisationer.150  

Två länder vilka har varit mer aktiva i detta avseende är Spanien och Tyskland. 
De spanska förbuden har riktat sig mot ombildningar av det ETA-affilierade parti 
som förbjöds år 2003. Skälet till att partiet förbjöds ska bland annat ha varit för 
att man vägrat att ta avstånd från ett ETA-bombdåd som dödat en nioårig flicka. 
Totalt ska 13 ombildade versioner av partiet ha förbjudits mellan åren 2003–
2011, dock ska 11 av dessa förbud ha avsett registreringar för valdeltagande och 
inte förbud mot organisationerna som sådana. 2011 upphävde emellertid den 
spanska konstitutionsdomstolen två sådana fall där organisationer hade vägrats 
att få ställa upp i val. Efter detta har landet inte tagit några nya initiativ till förbud, 

                                                 
146 Se ex. prop. 1993/94:101, s. 24. Ombildningsproblemet var även ett viktigt skäl till varför 

majoriteten i SOU 2000:88 avfärdade sitt eget förslag till organisationsförbud. SOU 2000:88, s. 

118. 
147 Se not 15. 
148 Brems, 2006, s. 190.  
149 Camus, Country report France, s. 149, 152. 
150 Backes, Limits of political freedom in democratic constitutional states, s. 275. Bleich & Lambert, s. 131. 

Angående vad som avses med ”litteraturen”, se ”utländsk litteratur” i källförteckningen. 
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vilket hänger samman med att ETA samma år upphörde med sin väpnade 
kamp.151  

Tyskland är antagligen det land i Västeuropa som har varit flitigast med att 
utfärda organisationsförbud. Under åren 1951–1995 ska landet ha förbjudit minst 
30 högerextrema organisationer, medan 26 högerextrema organisationer ska ha 
förbjudits mellan åren 1992–2007. Dessa siffror avser ändå inte alla 
organisationsförbud som utfärdats av landet. Det tyska organisationsförbudet 
kan nämligen drabba alla organisationer vilka bedöms som anti-
konstitutionella.152 Den tyska statsvetaren Schellenberg är dock skeptisk till vad 
för resultat som Tyskland uppnått med sitt organisationsförbud. Enligt 
Schellenberg fortsätter den högerextrema rörelsen likväl att verka i landet och 
organisationsförbudet undviks genom att rörelsen har anammat ”loose structures 
without a steady organizational framework and by spontateous-seeming actions carried out by 
different groups of people”.153 

Det kan i detta sammanhang vara intressant att även nämna hur Italien har 
utformat straffsanktionen i sin lagstiftning om hets mot folkgrupp. Den som 
döms för hets mot folkgrupp i Italien kan förbjudas från att verka politisk i upp 
till 18 månader.154 Den här lösningen, fast med ett verksamhetsförbud på fem år, 
ska även återfinnas i den turkiska lagen om organisationsförbud och ska av 
Europadomstolen ha bedömts som en acceptabel ordning.155 

6.4.2 Slutsatser 

Inga större slutsatser av generell natur kan naturligtvis göras utifrån ovanstående 
kortfattade genomgång. För denna uppsats syften kan dock några viktiga 
iakttagelser göras.  

Till att börja med framstår det inte som att situationer liknandes den med 
Aftonbladet och den svenska statsmakten har uppstått på kontinenten. Skälet till 
det är troligen för att även om en organisation byter namn borde det fortfarande, 
med en fri bevisprövning och vid en helhetsbedömning, kunna vara möjligt att 
bortom rimligt tvivel kunna konstatera att en organisation är densamma. Om en 
organisation däremot skulle ha gjort förändringar i sin struktur, sin framtoning 
och sin ideologi skulle en sådan bedömning bli betydligt svårare. Något 
oöverstigligt hinder borde det dock inte vara frågan om, vilket bland annat det 
spanska exemplet visar.156 Den mest effektiva lösningen på 

                                                 
151 Bale, Are Bans on Political Parties Bound to Turn Out Badly?, s. 148. Bourne, Democratic dilemmas, s. 

42-44, 83. 
152 Brems, 2002, s. 487 (not 25). Schellenberg, Country report Germany, s. 195. 
153 Schellenberg, s. 195-196, 203. 
154 Tidigare var det upp till tre år, se Wetzel, Country Report Italy, s. 358. 
155 Brems, 2006, s. 193. Det bör dock noteras att Europadomstolens utslag gällde ett parti på 

1990-talet som var föregångare till dagens styrande parti i Turkiet, AKP. 
156 Se även statsvetaren Bale, s. 155, som menar att exemplen Spanien, Turkiet och Belgien visar 

att partiförbud inte behöver bli effektlösa. 
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ombildningsproblemet – oaktat demokratihänsyn – skulle antagligen vara att 
införa ett verksamhetsförbud mot den förbjudna organisationens ledande 
personer, i likhet med lagstiftningen i Italien och Turkiet. Den konventionella 
formen av ombildningsförbud, det vill säga att det i den relevanta lagen föreskrivs 
att ombildningar är förbjudna, tycks dock fortfarande få en viss effekt, främst 
genom att de drabbade rörelserna tenderar att splittras upp i mindre fraktioner.  

Viktigt att uppmärksamma i relation till demonstrationsrätten är även att beslut 

om organisationsförbud synes i samtliga västeuropeiska länder röra sig om 

administrativa beslut på hög nivå – som oftast krävs ett domstolsbeslut. Det land 

som lär ha den snabbaste beslutsordningen är Tyskland. Där kan en organisation 

förbjudas genom ett enkelt beslut från en delstats inrikesminister, vilket får 

verkan omedelbart.157 I ingen av dessa länder förefaller det som att polisen skulle 

ha befogenheten att utfärda ett organisationsförbud. 

6.5 Hur skulle ett organisationsförbud påverka 
demonstrationsrätten?   

 

Det är nu möjligt att diskutera vilken sammantagen effekt ett 

organisationsförbud skulle kunna få för demonstrationsrätten. Två övergripande 

typer av organisationsförbud synes möjliga att utforma inom ramen för dagens 

grundlag: 

- Typförbud 1: Kriminalisering av sådana organisationer som 

återkommande använder våld eller hot för att skrämma en folkgrupp, 

med ett deltaganderekvisit som inte skulle kriminalisera medverkan i 

demonstrationer.  

- Typförbud 2: Kriminalisering av sådana organisationer som kan göras 

ansvariga för upprepade fall av hets mot folkgrupp (eller grövre hatbrott) 

riktade mot en folkgrupp, med ett deltaganderekvisit som skulle 

kriminalisera alla deltagare i demonstrationer.  

Typförbud 1 får betraktas som det mest grundlagskonforma av de två. 

Typförbud 2 framstår som tvivelaktigt ur konstitutionell synvinkel, men får nog 

ändå sägas rymmas inom dagens grundlag.158 Förbudets lågt ställda 

deltaganderekvisit framstår dessutom som oproportionellt i relation till hur 

straffsystemet ser ut i övrigt, men något formellt hinder för att inrätta en sådan 

ordning finns inte.159 

                                                 
157 Schellenberg, s. 195. 
158 Se avsnitt 6.3.3. 
159 Se avsnitt 6.2.3. 
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Den första typen av förbud skulle antagligen ha liten påverkan på högerextrema 

gruppers möjligheter att demonstrera. Ett skäl för det är att om deltagande i en 

demonstration inte skulle vara straffbelagt skulle det inte finnas någon grund för 

polisen att ingripa mot en sådan demonstration. Ett annat skäl är att om det ska 

behöva bevisas bortom rimligt tvivel att en organisation återkommande har riktat 

våld eller hot mot en minoritetsgrupp skulle det till och med bli svårt att 

upprätthålla ett förbud gentemot en organisation som NMR.160  

Den andra typen av förbud skulle däremot förmodligen lyckats med att förbjuda 

en organisation som NMR. Det är antagligen inte möjligt för de mest radikala vit 

makt-grupperna att sluta begå, eller distansera sig från, fall av hets mot folkgrupp. 

Om så trots allt var möjligt skulle ett förbud fortfarande ha uppnått en 

substantiell effekt genom att sådana organisationers framtoning skulle ha blivit 

mindre radikal. Det troliga är emellertid att erfarenheten från kontinenten skulle 

upprepas, i form av att de mest radikala organisationerna skulle ombildas eller 

upplösas i mindre beståndsdelar för att undvika förbudsprocesser. En sådan 

ordning skulle i och för sig innebära ett bakslag för vit makt-rörelsen i Sverige. 

Att det även skulle få följden att polisen skulle kunna upplösa deras 

demonstrationer är däremot inte lika självklart. Skälet till detta går att finna i 

slutsatsen från kapitel fyra. I det kapitlet fastslogs det att för att polisen ska kunna 

ingripa mot ett brott i en demonstration krävs det att brottet ifråga varit 

uppenbart – om ingripandet samtidigt skulle leda till att demonstrationen 

upplöstes.  

Om gripanden skulle ske av personer enbart på den grunden att de deltog i en 

demonstration skulle det rimligen innebära att demonstrationen som sådan även 

upplöstes. Frågan blir därför om det skulle vara möjligt för polisen att på plats 

vid en demonstration göra bedömningen att det var uppenbart att 

demonstrationen ifråga genomfördes av en organisation som en domstol senare 

skulle finna det förbjudet att delta i.  

Om demonstrationen öppet proklamerade att man representerade en förbjuden 

organisation vore saken naturligtvis uppenbar. Det sannolika är dock att om en 

sådan demonstration överhuvudtaget skulle ange en arrangör kommer det att 

vara en ombildad organisation, som dessutom skulle försöka dölja sina 

kopplingar till den tidigare organisationen. Som konstaterades under avsnitt 6.4.2 

bör det emellertid fortfarande vara möjligt för en domstol att kunna fastslå att en 

nybildad organisation endast är en ombildning av en tidigare organisation – men 

en sådan bedömning lär kräva en omfattande bevisvärdering. Att polisen på plats 

skulle kunna göra en sådan bedömning, där saken dessutom skulle behöva vara 

uppenbar, framstår inte som särskilt troligt. Det här innebär att nazistiska 

organisationer i Sverige i sådana fall skulle kunna fortsatta att samla sina 

anhängare till grundlagsskyddade demonstrationer, som skulle ha rätt till 

                                                 
160 Se avsnitt 6.3.4. 
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polisbeskydd – även om rättsväsendet vid någon tidigare tidpunkt hade lyckats 

att förbjuda en sådan organisation. 

Det är ju dock fortfarande tänkbart att deltagare i sådana demonstrationer skulle 

kunna gripas efteråt och genom höga straffsatser avskräckas från framtida 

aktioner av samma slag. Att polisen vid en icke-tillståndsgiven demonstration 

skulle kunna samla tillräckliga resurser för att gripa samtliga deltagare framstår 

emellertid som osannolikt, då en sådan demonstration skulle ske utan förvarning. 

Avseende straffsatserna bör dessa kunna antas bli lägre än i de föreslagna brotten 

deltagande i terroristorganisation och samröre med terroristorganisation. I de 

förslagen hade ett deltagande av normalgraden en straffskala på upp till två års 

fängelse och var ett artbrott, medan en person i ledande ställning föreslogs få 

mellan sex månader och sex års fängelse.161 Som jämförelse kan även nämnas att 

normalstraffet för hets mot folkgrupp brukar vara två månaders fängelse, 

vanligen omvandlat till villkorlig dom.162 Utifrån den här kontexten framstår, på 

sin höjd, någon månads fängelse, med möjlighet till villkorlig dom, som ett 

proportionellt straff för att ha deltagit i en olaglig organisations demonstration. 

Runt ett halvår i fängelse skulle i sådana fall kanske kunna vara ett adekvat straff 

för en person i ledande ställning. Hur avskräckande sådana låga straffsatser skulle 

vara är svårt att sia om, men det kan påminnas om att både ledande personer och 

vanliga medlemmar inom NMR redan tidigare har visat en beredvillighet att 

avtjäna kortare fängelsestraff för organisationens räkning.163  

Sammanfattningsvis lär ett organisationsförbud enligt det första typförbudet, 

vilket även var det förbudet som var mest förenligt med grundlagen och 

straffsystemet i övrigt, ha liten eller ingen effekt på vit makt-gruppernas 

möjligheter att demonstrera. Ett organisationsförbud enligt det andra 

typförbudet skulle antagligen inte heller medföra några direkta konsekvenser för 

dessa gruppers möjligheter att demonstrera. Om straffsatserna gjordes tillräckligt 

höga och detta förenades med ett ihärdigt polisarbete är det dock tänkbart att ett 

sådant förbud skulle påverka nämnda gruppers benägenhet att demonstrera. 

Att utforma ett förbud så repressivt som enligt det andra typförbudet inger dock 

betänkligheter, både med hänsyn till regeringsformen och med hänsyn till 

proportionaliteten i straffsystemet. Till detta kan då tilläggas att effekten av ett 

sådant förbud framstår som osäker. Med tanke på de svårigheter som nu har 

identifierats i uppsatsen kan man fråga sig om det inte finns några andra 

lagstiftningsåtgärder än organisationsförbud som skulle kunna få bukt med de 

                                                 
161 Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 5, 7, 78. Utkast till lagrådsremiss 2019-05-21, s. 5-6, 51-52. 
162 Se exempelvis NJA 2006 s. 467. 
163 Med detta avses främst att organisationen regelbundet fått både vanliga medlemmar och 

personer i ledande ställning att ställa upp som ansvariga utgivare för organisationens webbtidning 

Nordfront, trots att samtliga av tidningens utgivare har blivit fällda för hets mot folkgrupp. Expo 

2018-10-19. 
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nazistiska demonstrationerna. Denna fråga är därför ämnet för uppsatsens nästa 

och avslutande kapitel.  
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7 Alternativa lösningar  

7.1 Översikt av kapitlet 

Detta sista kapitel kommer att diskutera om det finns några andra 
lagstiftningsåtgärder som skulle kunna få ett stopp på de nazistiska 
demonstrationerna. Avsikten med kapitlet är att kunna ge perspektiv på hur 
svårlöst denna fråga är. De alternativa lösningar som kommer att diskuteras är 
följande: (i) att återinföra laglydighetskravet från LAS, (ii) att ytterligare inskränka 
föreningsfriheten i regeringsformen och (iii) att ändra på själva 
demonstrationsrätten i regeringsformen.  

7.2 Återinförande av laglydighetskravet 

Om laglydighetskravet från gamla LAS skulle återinföras skulle en demonstration 
kunna upplösas enbart på den grunden att det vid demonstrationen förekommit 
någonting olagligt. En överträdelse av ett organisationsförbud skulle i sådana fall 
i sig självt vara en grund för upplösning. JO:s och JK:s praxis om att polisen bara 
ska ingripa mot uppenbara brott i en demonstration skulle i sådana fall kunna bli 
överspelad.  

Laglydighetskravet i LAS både infördes och avskaffades innan införandet av 
regeringsformen och dess rättighetskapitel. Huruvida det skulle vara förenligt 
med 2 kap. RF att upplösa en demonstration enbart på den grunden att någonting 
olagligt förekommit vid densamma har därför aldrig prövats. Av 
begränsningsändamålen i 2 kap. 24 § 1 st. RF borde det endast vara ordningen 
vid sammankomsten som skulle kunna åberopas för att legitimera ett 
återinförande av laglydighetskravet. Argumentet skulle då vara att allt lagstridigt 
handlande per se skulle utgöra oordning. 

Att regeringsformens ordningsbegrepp skulle kunna ges en sådan tolkning 
hävdades i prop. 1996/97:115. Propositionen behandlade polisens befogenheter 
i stort och som en del av detta berördes även frågan om polisen borde få 
utökade befogenheter att ingripa mot demonstrationer. Angående frågan om ett 
laglydighetskrav skulle vara förenligt med regeringsformen uttalades det i 
propositionen att 
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”uttrycket ordning och säkerhet i regeringsformen [måste] i och för sig kunna anses täcka också 
förekomsten av brottsliga handlingar. I polislagen (1984:387) definieras för övrigt alla brott som 

störningar av den allmänna ordningen.”164 

Huruvida regeringsformens ordningsbegrepp borde ges samma betydelse som 
begreppet har i polislagen har även diskuterats av Bull. Hans slutsats är att 
begreppet oordning endast bör avse brottsliga handlingar eller sådana handlingar 
som utgör en konkret fara för brott, en definition som enligt honom själv 
motsvarar begreppet svårare oordning. Resonemanget kan läsas som ett stöd för 
att alla brottsliga handlingar även kan anses vara ordningsstörningar. Detta 
uttalande från Bull bör dock läsas utifrån kontexten att ordningsbegreppet i 
vanlig lag enligt honom själv är ”utomordentligt vidsträckt ” och ska innefatta 
exempelvis oljud och estetiska hänsynstaganden.165 Det är utifrån denna kontext 
som Bull når slutsatsen att en störning måste innebära ett brott för att den ska 
vara en ordningsstörning i regeringsformens mening. Avsikten hos Bull är således 
inte att argumentera för att ett laglydighetskrav skulle vara förenligt med 
regeringsformen. Hans avsikt är istället endast att avgränsa ordningsbegreppet 
från dess vidsträckta definition i den vanliga lagstiftningen.166 

Att alla brott även skulle utgöra ordningsstörningar är inget som kan utläsas ur 
begreppets ordalydelse. Bull nämner exempelvis att synonymer till begreppet 
ordning är ord som ”likformighet, lugn, reda och harmoni”, medan exempel på 
motsatser är ”kaos, virrvarr och oreda”.167 Det borde vara möjligt att tänka sig 
brott, exempelvis skattebrott, som sker på ett lugnt sätt utan att kaos, virrvarr 
eller oreda skapas. På samma sätt borde det vara tänkbart att en förbjuden 
förening skulle kunna uppträda lugnt och inte skapa virrvarr eller oreda.  

En restriktiv tolkning av ordningsbegreppet får även stöd av regeringsformens 
förarbeten. Som nämndes under avsnitt 4.3.3 anges det i dessa förarbeten att 
begränsningsgrunden ”allmän ordning” i 2 kap. 23 § 1 st. RF primärt avser 
konkreta fysiska oroligheter. I samma förarbeten uttalas också att begreppet 
allmän ordning främst syftar på 16 kap. BrB samt vissa andra brott, såsom det 
dåvarande förbudet mot politiska uniformer. Om förarbetena hade varit av 
uppfattningen att alla brott även utgjorde ordningsstörningar i regeringsformens 
mening framstår det som svårförståeligt varför dessa exemplifieringar ansågs 
nödvändiga.168 

Att begreppet allmän ordning inte kan tolkas som att innefatta alla brott får även 
stöd av RH 1997:47. I det målet hade en man åtalats för att ha brutit mot det 
dåvarande förbudet mot bärande av politiska uniformer genom att ha burit en 
nazistisk armbindel. I domen uttalade hovrätten att förbudet mot politiska 
uniformer var en inskränkning av yttrandefriheten och man menade också att 

                                                 
164 Prop. 1996/97:175, s. 36-37. Av andra skäl förordade dock propositionen att 

laglydighetskravet inte borde införas igen.  
165 Bull, 1997, s. 505-508. Se även s. 572. 
166 Bull, 1997, s. 505-508. Angående innebörden av begreppet svårare oordning, se avsnitt 4.2. 
167 Bull, 1997, s. 499. 
168 SOU 1975:75, s. 203-204, 286.  
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inskränkningen inte var möjlig att avgränsa till endast sådana uniformer som var 
ett hot mot den allmänna ordningen. Hovrätten var alltså av uppfattningen att 
även om en lag hade överträtts så var det inte samma sak som att den allmänna 
ordningen hade blivit störd. 

Om polislagens ordningsbegrepp skulle få definiera regeringsformens 
ordningsbegrepp skulle det kunna leda till vissa märkliga resultat. Om alla brott 
även utgör ordningsstörningar skulle grundlagsskyddet bli beroende av den 
vanliga lagstiftningen. Denna problematik identifierades även i regeringsformens 
förarbeten, vilka därför förordade att mötesfriheten inte skulle begränsas till 
endast sådana möten som hade lagliga syften.169 Samma typ av argument 
framfördes nyligen även av lagrådet när man underkände regeringens förslag om 
att förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Regeringen menade nämligen att 
det föreslagna förbudet inte skulle vara en inskränkning av föreningsfriheten, 
eftersom sammanslutningar som begår särskilt allvarlig brottslighet skulle falla 
utanför syftet med grundlagsskyddet. Lagrådet kunde dock inte acceptera denna 
ståndpunkt. Ett av skälen för detta angavs vara att den grundlagsskyddade 
föreningsfriheten i sådana fall skulle bli illusorisk, eftersom den då skulle kunna 
begränsas genom vanlig lag.170  

Om ståndpunkten accepterades att alla brott även utgör ordningsstörningar 
skulle det få konsekvensen att riksdagen skulle kunna stifta en lag som exempelvis 
gjorde det förbjudet att demonstrera mot sittande regering under ett valår. 
Utifrån 2 kap. 24 § 1 st. RF skulle en sådan lag vara ett giltigt undantag till 
demonstrationsrätten, eftersom allt som är brottsligt skulle kunna inordnas under 
undantaget för ordningsstörningar. En sådan tolkning av bestämmelsen framstår 
som orimlig, men är inte alltför långt ifrån hur situationen faktiskt skulle te sig 
om det kriminaliserades att delta i en förbjuden organisations demonstration och 
om ett sådant brott sedan kunde åberopas som grund för att upplösa en 
demonstration.  

Den rimliga slutsatsen av detta resonemang måste bli att ett återinförande av 
laglydighetskravet från LAS inte är möjligt med dagens regeringsform. En 
grundlagsändring skulle istället behöva göras. En nackdel med en sådan ändring 
är att ett laglydighetskrav skulle riskera att drabba andra gruppers 
demonstrationsrätt, även om högerextrema och andra radikala gruppers 
demonstrationer antagligen skulle bli de mest drabbade. De nästföljande 
avsnitten kommer därför att diskutera om det inte kan finnas några andra 

                                                 
169 I inledningen till denna passage i förarbetena anges det att inskränkningsändamålen för mötes- 

och demonstrationsfriheten är desamma. Resonemanget bör därför vara giltigt även i förhållande 

till demonstrationsrätten. SOU 1975:75, s. 129, 131. Prop. 1975/76:209, s. 46-47. Se även 

Holmberg m.fl., Grundlagarna, s. 190. 
170 Lagrådet 2019-03-20, s. 14-15. Lagrådsremiss 2019-02-28, s. 25. Samma argument framfördes 

återigen av regeringen i det nya förslaget om kriminalisering av samröre med 

terroristorganisationer. Huruvida lagrådet accepterar argumentet i detta mer begränsade förslag 

återstår att se. Utkast till lagrådsremiss, s. 18-19. 
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tänkbara grundlagsändringar, men där bara nazistiska organisationer skulle 
riskera att drabbas.   

7.3 Grundlagsändring av föreningsfriheten   

Om 2 kap. 24 § 2 st. RF:s krav på förföljelse av en folkgrupp mildrades skulle 

naturligtvis ett förbud kunna bli effektivare. I ingen av de andra västeuropeiska 

ländernas organisationsförbud tycks det ställas upp något krav på förföljelse eller 

andra motsvarande uttryck. Det spanska partiförbudet nämner visserligen ordet 

förföljelse, men detta tillsammans med en rad andra möjliga kriterier – 

exempelvis att organisationen ursäktat attacker mot en persons integritet på 

grund av offrets etnicitet.171 Även det italienska organisationsförbudet förefaller 

ställa upp ett lägre krav än att förföljelse ska vara vid handen. I det italienska 

förbudet ska det räcka med att en organisation har uppmanat till rashat eller 

diskriminering.172 I Finland, Holland och Tyskland framstår kraven som ännu 

lägre, utifrån ordalydelsen i respektive lands förbud. I dessa länder kan en 

organisations förbjudas om den väsentligen strider mot god sed (Finland), allmän 

ordning (Holland) eller är ”directed against the constitutional order or the concept of 

international understanding” (Tyskland).173 

Även om Sverige skulle ta inspiration från något av dessa länders mer ideologiskt 

inriktade förbud skulle emellertid problematiken kvarstå med polisens 

kringskurna befogenheter att ingripa mot demonstrationer. Det är ju dock 

fortfarande tänkbart att ett långtgående organisationsförbud skulle försvaga de 

drabbade organisationerna så mycket att de inte längre skulle vara kapabla att 

anordna demonstrationer.  

Starka principiella invändningar lär emellertid resas mot en grundlagsändring och 

ett organisationsförbud som skulle utformas efter så vaga och långtgående 

rekvisit som i de europeiska länder som redogjordes för ovan. Nästa avsnitt 

kommer därför att diskutera om det inte kan finnas någon mindre ingripande 

lösning som fortfarande skulle få bukt med de nazistiska demonstrationerna. 

                                                 
171 Bourne, s. 41. 
172 Wetzel, s. 354. Det franska organisationsförbudet har också en ordalydelse liknande det 

italienska. Det tycks dock vara omdiskuterat huruvida det franska förbudet även kräver att 

organisationen ifråga har en militant framtoning, se Backes, s. 275, 277-278. Camus, s. 148.  
173 Se Finlands föreningslag (503/1989), 43 § 1 st. 1 p. och 62 §. Tyska Grundgesetz, artikel 9.2. 

Donselaar & Wagenaar, Country Report The Netherlands, s. 392. 
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7.4 Grundlagsändring av demonstrationsrätten  

Som argumenterades för i uppsatsens inledande avsnitt förefaller det vara sådana 

nazistiska demonstrationer som sker på platser där många människor är i rörelse, 

såsom i stadskärnor eller under Almedalsveckan, som allmänheten upplever som 

de största problemen. Ett förslag som framförts i den allmänna debatten är därför 

att nazistiska demonstrationer inte borde få tillåtas på tätbefolkade platser.174  

Att betrakta nazistiska demonstrationer som ordningsproblem per se bör inte 

vara en rimlig tolkning av vare sig ordningslagen eller regeringsformens 

ordningsbegrepp. Varje demonstration måste bedömas för sig och faran för en 

svårare ordningsstörning måste vara konkret.175 Att på förhand deklarera att alla 

nazistiska demonstrationer skulle utgöra ordningsstörningar måste betraktas som 

en abstrakt fareprognos. Att förbjuda nazister från att demonstrera i stadskärnor 

bör därför kräva en grundlagsändring av demonstrationsrätten Även 

åsiktsdiskrimineringsförbudet i 2 kap. 21 § RF skulle behöva ändras, eftersom ett 

sådant förbud skulle behöva vara riktat mot nazistiska eller rasistiska åskådningar 

som sådana för att kunna bli effektivt. 

En sådan inskränkningsgrund skulle tydligt behöva avgränsas, för att inte riskera 

att drabba mindre radikala nationalistiska partier. En lösning skulle kunna vara 

att inskränkningen endast skulle vara aktuell för sådana grupper som starkt kan 

förknippas med Nazityskland, i likhet med resonemanget om vad som kan 

konstituera hets mot folkgrupp i NJA 1996 s. 577. En annan lösning skulle kunna 

vara att avgränsa inskränkningen till sådana grupper som är våldsbejakande och 

som hänför sig till en rasbiologisk världssyn. Dylika formuleringar skulle träffa 

den ideologiska kärnan hos en organisation som NMR, men utan att riskera att 

drabba mindre radikala nationalistiska partier. 

Inget annat land ser dock ut att ha utvecklat en lagstiftning i likhet med 

ovanstående riktlinjer. I Frankrike, Spanien och Holland tycks man i och för sig 

under perioder ha haft närmast nolltolerans mot nazistiska demonstrationer. Den 

legala grunden i dessa fall ska dock ha varit en, till synes, mycket extensiv tolkning 

av inskränkningsmålet ”public order”.176 Själva lagtexten i dessa länders 

demonstrationslagar innehåller inte några undantag för just högerextrema eller 

andra extremistiska gruppers demonstrationer. 

Tyskland är troligen det enda västeuropeiska land som har en lagstiftning kring 

demonstrationer vilken inte är fullt neutralt utformad. I den tyska lagen om 

sammankomster, versammlungsgesetz, föreskrivs det i 1 § och 5 § att 

demonstrationsrätten inte kan åberopas av förbjudna organisationer.177 Sedan 

                                                 
174 Förslaget har bland annat framförts på DN:s ledarsida, se DN 2018-11-27. 
175 Bull, 1997, s. 587. 
176 Bleich & Lambert, s. 131, 133-134. Donselaar, Patterns of Response to the Extreme Right in Western 

Europé, s. 275-277. 
177 Bleich & Lambert, s. 134 (not 29). Brems 2002, s. 488. Donselaar, s. 275.  
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2005 är det dessutom enligt 15 § i samma lag möjligt att förbjuda demonstrationer 

i närheten av minnesmärken över Nazitysklands brott mot mänskligheten. Som 

exempel på en sådan plats nämner paragrafen uttryckligen förintelsemonumentet 

i Berlin.178 

Att i författningstexten skriva ut de faktiska begränsningarna som finns av en 

grundläggande rättighet borde vara att föredra framför långtgående tolkningar av 

vaga begrepp som ordning. Det senare förfarandet framstår som godtyckligt och 

tvivelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Om långtgående tolkningar av 

ordningsbegreppet accepteras riskeras dessutom andra gruppers 

demonstrationsrätt att påverkas – exempelvis anges ofta ordningsproblem som 

skäl för att förbjuda Prideparader i vissa länder.179 En lagstadgad begränsning av 

högerextrema gruppers demonstrationsrätt skulle däremot kunna vara både 

rättssäker och behålla demonstrationsrätten intakt för övriga grupper i samhället.  

Utifrån ett mer praktiskt perspektiv skulle en sådan lösning få fördelen att det 

borde ha goda chanser att bli effektivt, vilket ett organisationsförbud inte lär ha. 

Att ombilda sig för att undvika ett ideologiskt inriktat förbud skulle för en 

organisation som NMR innebära att man kraftigt skulle behöva tona ned sin 

ideologi, i hemlighet föra över sina tillgångar samt på nytt behöva bygga upp sitt 

renommé – exempelvis skulle organisationens väletablerade nättidning behöva 

återskapas. Det framstår inte som rationellt för en organisation att genomgå allt 

detta enbart för att få demonstrera i en stadskärna, om man fortfarande skulle få 

tillstånd att demonstrera utanför alltför tätbefolkade platser. Skillnaden mot ett 

organisationsförbud är att organisationen i den situationen inte skulle ha något 

annat val än att ombilda sig för att kunna fortsätta existera.  

Principiella invändningar kan givetvis resas mot en lösning av denna typ. Om en 

grupps demonstrationsrätt inskränks idag kan en annan grupps 

demonstrationsrätt inskränkas imorgon. Precis samma invändningar kan 

emellertid resas mot införandet av ett organisationsförbud. En inskränkning av 

endast demonstrationsrätten skulle åtminstone vara mer förenlig med den 

allmänna straffrättsliga principen om att kriminalisering endast bör tillgripas i 

sista hand.180 

Den svenska lagstiftaren har dock tidigare varit restriktiv med att särbehandla 

någon ideologisk inriktning. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 

BrB, hatmotiv som straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § p. 7 BrB och undantaget 

till föreningsfriheten i 2 kap. 24 § 2 st. RF lär vara de enda bestämmelserna som 

i viss mån innebär avsteg från denna princip. Ett ytterligare frångående av 

principen i 2 kap. 21 § RF, om att staten ska förhålla sig neutral i förhållande till 

                                                 
178 Schellenberg, s. 195. 
179 Exempelvis i Turkiet, se Dagens Nyheter 2017-06-24. 
180 Kriminalrättens grunder, s. 41. Se även kriterierna för kriminalisering som listas i SOU 

2013:38, s. 498. 
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olika politiska åskådningar, skulle därför behöva motiveras. Ett sätt att motivera 

ett sådant avsteg skulle kunna vara att Sverige, tillsammans med en stor majoritet 

av världens länder, har ratificerat FN:s rasdiskrimineringskonvention. Denna 

innehåller, som nämnts tidigare, ett krav på att organisationer som främjar och 

uppmanar till rasdiskriminering ska förbjudas. Att koppla ett avsteg från 

åsiktsdiskrimineringsförbudet till Sveriges folkrättsliga åtaganden skulle även få 

den fördelen att det borde bli svårare att motivera ytterligare inskränkningar. 

Detta eftersom rasism är den enda ideologi som av FN-konventionerna har 

pekats ut som icke önskvärd. 

En inskränkning av demonstrationsrätten enligt ovanstående riktlinjer borde ha 

goda chanser att förhindra NMR:s och liknande framtida gruppers mest publika 

manifestationer – såsom flygbladsutdelningar, bokbord och marscher under 

polisbeskydd i landets stadskärnor. En sådan begränsning skulle kanske vara 

tillräcklig för att lugna den numera starka antinazistiska opinionen – utan att fler 

rättigheter än nödvändigt behövde inskränkas.181 

7.5 Avslutande diskussion  

Frågan om organisationsförbud innehåller fler dimensioner än hur ett sådant 
skulle påverka de drabbade gruppernas demonstrationsrätt. Många bra argument 
kan anföras till stöd för införandet av ett förbud.182 Att ett organisationsförbud 
skulle vara ett smidigt sätt för att få stopp på de nazistiska demonstrationerna 
förefaller dock inte vara ett sådant. Att genom ett organisationsförbud hindra 
dessa grupper från att demonstrera riskerar att antingen bli tandlöst eller att kräva 
ett så repressivt förbud att det framstår som oproportionerligt.  

I uppsatsen har det därför diskuterats om demonstrationsfriheten borde ändras, 
istället för föreningsfriheten. En sådan lösning lär bli mer effektiv och framstår 
även som mer proportionerlig – givet att man accepterar premissen att det 
främsta skälet till de nuvarande starka antinazistiska stämningarna är NMR:s 
frekventa utnyttjande av demonstrationsrätten. När diskussioner förs om olika 
typer av förbud bör det dock hållas i minnet att förbud inte i något land tycks ha 
löst problemet med nationalistisk extremism.183 Andra åtgärder måste naturligtvis 
till, exempelvis resurser till avhopparverksamheter eller en polismyndighet som 
prioriterar och har tillräcklig kompetens för att bekämpa högerextrem 
brottslighet.  

I ett längre perspektiv framstår dock högerextremism som ett fenomen vilket är 
djupt förankrat i de europeiska länderna. Det finns därför en fara med att tro att 

                                                 
181 Med att det numera skulle finnas en stark antinazistisk opinion avses att de flesta av 

riksdagspartierna har öppnat upp för att förbjuda NMR, se not 2. 
182 Liksom många bra argument kan anföras mot, se uppställningen av argument i SOU 1989:14 

s. 59-67. 
183 Se antalogin från Bertesmann Stiftung, där det redogörs för situationen i 11 europeiska länder. 
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riksdagen kan finna en lösning på denna fråga, på samma sätt som det kan vara 
farligt att tro att det kan finnas en lösning på kriminaliteten i samhället. Man bör 
därför kanske inte ha för stora illusioner om vad som kan uppnås med olika typer 
av förbud, oavsett hur dessa utformas.  
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