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Förkortningar 
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EKMR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

IS/ISIS – Islamiska Staten i Syrien och Irak 

EU – Europeiska Unionen 

FN – Förenta Nationerna 

GK – Genevekonventionen 

PKK – Kurdistan’s Arbetarparti 

OECD - Organization for economic cooperation and development 

IHL – Internationell humanitär rätt 

SÄPO – Säkerhetspolisen 

AL-Nusra – Jabhat Al Nusra, salafistisk, jihadistisk rörelse i Syrien 

RF - Regeringsformen 

Al-Shabaab – Militant islamistisk organisation som håller till i Somalia 
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Sammanfattning 
Terrorism är idag ett stort orosmoment i stora delar av världen, men i synnerhet i västvärlden. 

Få kan säga precis vad terrorism är med beskrivande ord men när det dyker upp en händelse 

står det självfallet enligt media och allmänheten att handlingen utgör terrorism. Den oenighet 

som florerar kring vilka handlingar som bör medräknas till terrorism är global. En stor del av 

diskussionerna runt terrorism rör definitionsproblematiken där avsaknaden av en gemensam 

definition får stort utrymme. Däremot förekommer en del objektiva kännetecken vilket rör 

terroristbegreppet. Arbetet bygger på terroristdomar och åtal som existerar i Sverige samt att ge 

en övergripande bild för att belysa problematiken i lagstiftningen runtomkring 

terrorverksamhet. Domstolspraxis inom terrorområdet är tämligen begränsad och den reglering 

som rör terrorism består i tre speciallagar, vilket är terroristbrottslagen, rekryteringslagen och 

finansieringslagen. Lagarna fokuserar på de objektiva och subjektiva rekvisiten där 

gärningsmannens avsikt är av väsentlig grund och även den fara som brottet medför är en 

väsentlig betydenhet. Samtidigt som terrorbekämpning står högt upp på regeringens agenda 

måste den individuella rättssäkerheten och individens integritet respekteras. Genom 

terrorbekämpningen använder sig Sverige av preventiva metoder för att påverka 

radikaliseringen och försöka förebygga terrorhandlingar i ett tidigt stadie. Genom en ändring 

av terrorbrottslagstiftningen, där inskränkning av föreningsfriheten är ett av förslagen, blir det 

en konflikt med rådande svensk grundlag.  
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1.0 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Terrorismen har utvecklats i skyndsamt tempo, och med hjälp av modern teknik kan terrorister 

relativt enkelt få tag i information om den tekniska utvecklingen som krävs för att kunna utföra 

en skoningslös och oförutsedd terrorhandling. 

I samband med kriget i Syrien och Irak har, enligt säkerhetspolisen, antalet terroristresenärer 

som vill gå med i terrorgruppen IS ökat markant. Med återvändande terrorister har även 

radikaliseringen intensifierats i Sverige. Detta har gjort att hotet mot Sverige genom 

terroristbrott har utvidgats. Samtidigt har flertalet terroråtal resulterat i friande domar. Med 

terrordådet i Stockholm 2017 i beaktning är diskussionen om lösningar på terrorproblemet i full 

gång.1 I slutet på 2015 höjde SÄPO hotnivån mot Sverige till den näst högsta i en femgradig 

skala, följaktligen finns det ett konkret hot mot Sverige.2 Även om det svenska samhället har 

känt en viss trygghet genom åren är det svårt att blunda för att terrorattackerna kommit allt 

närmare. Attackerna i London 20043, Paris 20154 och Nice 20165 har haft stor förödelse och 

skapat skräck och oro i världen och i Sverige. Gärningarna som terroristerna utför uppfattas inte 

av dem själva som omoraliska, utan den starka tron och övertygelsen om att gärningen är 

rättmätig gör gärningsmännen mer målmedvetna och hänsynslösa i dådet.6 Terrorism är ett 

ämne som alla har en åsikt om och som en stark majoritet av befolkningen vill förebygga.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att försöka utröna huruvida svensk terrorlagstiftning kan klassas som 

för kraftlös och ifall principen, hellre fria än fälla (in dubio pro reo) tordes få mindre auktoritet. 

På så vis kommer uppsatsen att påvisa ifall svensk lagstiftning matchar det ökade terrorhotet 

genom svensk antiterrorlagstiftning och då med fokus på rekryteringslagen, finansieringslagen 

och terroristbrottslagen. Syftet är att beskriva generella och individuella aspekter som leder till 

radikalisering och svenska regeringens arbete att motverka dessa. För att få fram syftet har 

följande frågeställningar framförts. 

 

1.3 Frågeställning 
För att framställa och besvara syftet kommer följande frågeställningar att vara inbakade i 

uppsatsen.  

• Vad har den generella definitionen för terrorism för betydelse i svensk rätt? 

• Hur påverkar lagstiftningen radikaliseringen i Sverige och vad gör myndigheter för att 

motverka radikaliseringen? 

• Hur påverkar den internationella humanitära rätten terroristbrott? 

1.4 Avgränsning 
För att begränsa uppsatsens område kommer avgränsningen medföra att fokus ligger på kriget 

i Syrien och framförallt då terrororganisationen IS verksamhet. Även fall där andra 

organisationer i Syrien är med samt den militanta islamistiska organisationen Al-shabaab i 

Somalia upptar intresse för uppsatsen. Vid rättsfall kommer avgränsningen begränsas till 

                                                 
1 Malmgren m fl,Lastbil har kört in I folkmassa I Stockholm, Expressen, 170407. 
2 Wierup/Delin/Svahn, Säpo höjer hotnivån till 4 – konkret hot mot Sverige, Dagens Nyheter, 151118. 
3 Rodgers/Qurashi/Connor, 7 July London bombings: What happened that day?, BBC, 150703. 
4 Paris attacks: What happened on the night, BBC, 151209. 
5 Svahn/Lagerwall/Holmberg/Löfroth, Lastbil rammade folkmassa I nice – många döda, Dagens Nyheter, 160714. 
6 Träskman, 2007, s 106-107. 
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terroristfall med islamistisk militäriskt samband där kravet är att det har en koppling till Sverige. 

Vid jämförelse med andra nordiska länder kommer enbart Norge och Danmarks 

terrorlagstiftning granskas då deras lagstiftning har skiljaktigheter i jämförelse med den 

svenska.  

1.5 Metod och Material 
Uppsatsen är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden med fokus på lagtext och förarbeten, 

propositioner, doktrin och analys av fåtalet svenska fall som finns inom ämnet terrorism. 

Framförallt i de lege lata avsnittet där gällande rätt beskrivs kommer dogmatikens centrala 

innebörd framställas genom att systematisera och tolka utifrån rättskällorna. En del kritik mot 

lagförslagen från regeringen diskuteras och då används publikationer och uttalanden från 

regeringen och från juridiska artiklar.  Bland informationskällorna kommer även doktrin ha en 

stor andel. I inledningen refereras det även till journalistiska nyhetsartiklar från både svenska 

och utländska medier. Detta görs i syfte att framhäva tidigare exempel av förödelser som 

terrorister har åstadkommit.  

1.6 Disposition 
I inledningskapitlet kommer syfte och frågeställningen för uppsatsen att presenteras. Därtill 

kommer läsaren få en kort bakgrundsgenomgång angående terrorism och hotet mot Sverige. 

Syftet i uppsatsen kommer vara det väsentliga och för att kunna besvara syftet är frågeställning 

ställd därefter. I övrigt kommer metod, material, avgränsning presenteras. I de flesta svenska 

terroristrättsfall har det visat sig vara svårt att fälla individerna för terroristbrott och följaktligen 

är syftet att undersöka om terrorlagstiftningen är undermålig. 

Nästa kapitel består av definitionen av terrorism, där presenteras gällande definition och hur 

den har växt fram. Dels den internationella synen på en definition samt även den svenska 

definitionen som existerar, eller mer avsaknaden av den och regeringens lösning i 

avsaknadssituationen. Definitionsfrågan har renderat i en del kritik som diskuteras i kapitlet 

och då i synnerhet fördelar och nackdelar med en definition. 

Tredje kapitlet är huvuddelen och kommer presentera de tre svenska antiterrorlagstiftningarna. 

Det är en ren deskriptiv del där gällande rätt presenteras inom terroristbrottslagen, 

finansieringslagen, och rekryteringslagen. Där erbjuds läsaren en inblick i rekvisiten, både de 

objektiva och subjektiva och även kriterierna för att lagarna ska vara uppfyllda. Tredje kapitlet 

kommer även redogöra i begränsad omfattning den internationella humanitära rätten och 

gällande rätt i väpnade konflikter då domstolen i en del fall påträffar IHL. Därefter följer ett 

kapitel där de svenska rättsfall som förekommer inom avgränsade området analyseras och en 

diskussion råder hur domstolarna har resonerat och tolkat rekvisiten. Påföljande del ger en 

introduktion till föreningsfriheten och hur den kan användas av terrorister för att få utöva sina 

sympatier till terrororganisationer. Föreningsfriheten har en ställning i svensk rätt som inte 

existerar på samma sätt i andra nordiska länder, av den orsaken följer en kortare komparativ del 

med Danmark och Norge. 

Femte kapitlet utgör en analys där gällande rätt och rättsfallen som presenterats tidigare 

utvärderas och problematiseringen framställs där resonemang förs kring ett de lege ferenda 

alternativ.  

Sjätte kapitlet ger en inblick radikaliseringen som är ursprungsproblemet som orsakar terrorism. 

Dels presenteras den svenska regeringens arbete mot terrorism och de preventiva åtgärderna för 

att motverka radikalisering. Avslutande del i kapitel sex inkluderar hemliga tvångsmedel och 

en diskussions förs med fördelar och nackdelar och hur regeringen måste ta i beaktning 
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proportionaliteten i att inskränka i människors integritet för allmänhetens säkerhet. Till sist 

avslutas uppsatsen med slutsatsen där jag ger min syn på frågeställningarna och syftesfrågan. 

2.0 Definitionen av terrorism  
2.1 Vad är egentligen terrorism  
Terrorism är något vi dagligen stöter på i vardagsnyhetsflödet. Problemet med att definiera 

terrorismen ligger i att det finns flertalet varierande definitioner i diverse regioner. Beroende på 

betraktaren varierar definitionen av terrorism i stor omfattning.  Efter terrorattentatet 11 

september 2001 gjorde dåvarande president Bush med andra klart att idén med terrorism 

exklusivt används till att refereras som våldsamma fiender till den suveräna staten.7 Dock är det 

inte den enda definitionen utan det förekommer olika kategorier av terrorism, där flertalet inte 

enbart baseras på handlingens utförande. Stater eller grupperingar som utför terroristaktioner 

utanför deras egna gränser för att få igenom politiska ståndpunkter där civila eller civila 

faciliteter oftast är målen, är ett begrepp. Ett annat är där stater som assisterar 

terroristorganisationer med politisk och ideologisk support, där finansiering eller vapenbidrag 

är den stora supporten.8   

Terrorism definieras bland annat av handlingens utförande och inte av identiteten eller arten av 

terroristens sak. Det som däremot står klart är att den internationella terrorismen inte kan 

bekämpas utan internationellt samarbete.9 

I sitt rambeslut angående terrorism 2002 gjorde Europarådet misstaget att fördela ansvaret på 

en definition till medlemsstaterna istället för att sätta en grunddefinition.10 Rådet påpekade 

problemet med frånvaron av definition men åtgärdade det inte. Det svåra med att definiera 

terrorism är att det är ett levande ting som ändrar utformning med tiden. Det som behövs är en 

formel likt matematiska formler och sedan passa in rekvisiten för att se om det kan utgöra 

terrorism. Däremot finns det en mer generell modern definition som inte är stadgad men 

innehåller gemensamma nämnare såsom; våld mot civila för att åstadkomma politiska eller 

ideologiska syfte genom våldshandlingar. Varvid den gemensamma nämnaren består i att skapa 

skräck, är genomfört för ett ideologiskt mål, och genomfört avsiktligt eller utan respekt för att 

framkalla fara för civila.11 Av de kriterierna följer den gemensamma nämnaren finns vid de 

olika definitionerna, fokus ligger på att behandla handlingsmomentet. Det påvisar faktumet hur 

svårt terrorismområdet är att definiera och att det i synnerhet är ett levande ting som ändras 

konstant. Det finns även andra problem som har diskuterats i problematiken i definitionsfrågan 

i egenskap av huruvida termen terrorism ska appliceras på handlingar som regeringar utfört 

kontra handlingar som icke-statliga grupper har utfört.12  

Annars kan terrorism definieras som Sir Jeremy Greenstock, en brittisk ambassadör i FN, 

definierade terrorism efter 11 september, 2001 på följande vis: terrorism is terrorism… What 

looks smells and kills like terrorism is terrorism.13 

2.2 Svensk definition och dess kritik 
Det största problemet med tidig svensk lagstiftning efter terrorattentatet mot World trade center 

var att det stressades fram en lagstiftning för att inte vara utan en lagstiftning. Problemet som 

                                                 
7 Kegley, s 53. 
8 Whittaker, s 10. 
9 Schmid, 2004, s 380. 
10 2002/475/RIF (6). 
11 Schmid, 2013, s 88. 
12 Schmid, 2004, s 389. 
13 Schmid, 2004, s 375. 
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uppstod då var att definitionen av terrorism inte var genomarbetad och var svår att särskilja från 

legitim motståndskamp.14 Det betydande med att definiera terrorism är att på så vis få fram en 

avgränsning vad som inte är terrorism. Med samma resonemang är det även viktigt att kunna 

identifiera vem som är en terrorist och vem som inte är det. Terroristbrott är allvarliga och det 

framgår tydligt i den straffskala som finns inom ramen för terroristbrott. Vid misstanke om 

terroristbrott får säkerhetspolisen utökade befogenheter som inskränker på enskilda individers 

rättigheter och integritet. Därav angelägenheten att säkerställa att myndigheter inte 

terrorstämplar personer enbart för att få möjligheten att utföra legitim spaning.  

Lagstiftaren har tagit till sig av kritiken när införandet av den så kallade finansieringslagen 

infördes. Det var nödvändigt då ”terroristorganisation” var ett av kriterierna med anledning att 

det infördes i 3 § första stycket ett straffansvar för finansiering av sådan organisation. 

Terroristbrottslagen baseras från största del av EU:s ramlag gällande regler om terroristbrott.15  

Den förskräckelse orden terrorism, terrorist och terrorhandling inger bland allmänheten är utan 

tvivel ett effektivt sätt för politiker att hämta politiska poäng för ökade åtgärder mot terrorism.16 

Personerna involverade i definitionsdebatten har ofta utnyttjat sin ställning och försökt forma 

definitionen till att anpassas till att matcha deras behov och politik.17 På så vis tenderar 

definitioner att spegla det politiska intresset och det moraliska bedömandet av berörda personer 

som genomför definitionen. Det påvisar angelägenheten för en definition då politiker inte bör 

anspela på allmänhetens skräck för terrorism för politisk vinning.  

3.0 Terroristlagstiftningen i Sverige 
3.1 Terroristbrottslagen 
Nuvarande svensk reglering angående terroristbrott och brott med anknytning till terrorism 

regleras främst i lagen om straff för terroristbrott 2003:148 (terroristbrottslagen). I lagen finns 

ingen klar definition om vad terrorism är utan det som är definierat är ”terroristbrott” som finner 

sin definition i 2 §. Lagen implementerades mestadels för att uppnå europeiska unionens 

rambeslut om bekämpande av terrorism.18 Genom implementeringen införlivade Sverige 

rambeslutet och det krav som ställdes inom terrorism av EU.19  I bestämmelsen, 2 §, finns tre 

förutsättningar som ett terroristbrott kräver för att det ska utfalla förövat.20 För att dömas för 

terroristbrott krävs det att två kumulativa rekvisit är uppfyllda. Först att någon av gärningarna 

som begås är medräknade i 3 § i terroristbrottslagen. Dessa brott är brott som redan har sin 

existens i brottsbalken. Det handlar om gärningar som i brottsbalken klassificeras som: Mord, 

dråp, grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov 

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, kapning, flygplatssabotage, spridande av gift 

eller smitta. Terroristbrott är brott kriminaliserade som redan existerande brott fast med ett 

annat syfte. Därmed är det motivet som transformerar brott till terroristbrott.  

Tillsammans med brottet ska motivet vara antingen; om gärningen allvarligt kan skada en stat 

eller mellanstatlig organisation och att avsikten med gärningen är att; injaga allvarlig fruktan 

hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 

mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, alternativt allvarligt 

                                                 
14 Säkerhetspolisen, Vad är terrorism?, 29 oktober 2010. 
15 2002/475/RIF. 
16 Träskman, 1986, s 452–461. 
17 Schmid, 2013, s 40. 
18 2002/475/RIF. 
19 Åberg K, Terroristbrottslagen (2003:148) lagkommentar * Karnov. 
20 Ulväng, m fl., 2014, s 54. 
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destabilisera eller förstöra grundläggande politiska konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer. Regleringen delas upp i ett objektivt rekvisit, dit begreppet ”allvarligt kan skada” 

räknas till och ett subjektivt rekvisit, där en avsiktsbedömning görs på gärningen, det vill säga 

att direkt uppsåt ska finnas.21 De objektiva och subjektiva rekvisiten är kumulativa till varandra. 

Det subjektiva rekvisitet är även ett tillfälle att särskilja terroristbrottet mot brott i brottsbalken 

såsom mord, allmänfarlig ödeläggelse med andra, då kravet på överskjutande uppsåt hör till 

brottsbeskrivningen. Är kravet således inte uppfyllt får det sålunda prövas huruvida det kan bli 

straffbelagt som ett brott i brottsbalken.22 Med allvarlig skada åsyftas att centrala delar av 

samhället ska vara påverkat, exempelvis skador som hör till statsskicket eller rättsordningens 

struktur, skador med landsomfattande konsekvenser eller skador på kommunikationsnät, 

vattenförsörjning eller dylikt.23 Gärningar som kan bringa allvarlig skada på ett väsentligt 

allmänintresse omfattas därtill.24 När det gäller det subjektiva rekvisitet behöver inte effekten 

av gärningen vara uppnådd utan det är tillräckligt att det är styrkt att effekten var direkt åsyftad 

av gärningsmannen. Det vill säga att det inte behöver åstadkommas ett attentat med förödande 

resultat för att rekvisitet ska vara styrkt utan endast att kunna styrka det tilltänkta resultatet är 

tillräckligt.  

Huvudmålet med terroristbekämpningen är att motverka att individer bygger upp en kunskap 

och avsikt med att genomföra terroristattentat.25 Den straffrättsliga regleringen av 

terroristbrottslighet innefattar mer än endast planering och utförande av attentat. Inom ramen 

för terror finns även rekryteringslagen och finansieringslagen som omfattar exempelvis stöd till 

terrorgrupper, våldsbudskap, rekrytering både till att utföra attentat och utbildning.  

3.2 Rekryteringslagen 
Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och 

annan särskilt allvarlig brottslighet är den andra speciallagen inom området terroristhandlingar. 

Rekryteringslagen ämnar täcka områdena runt terroristbrottet, på så vis omfattar den handlingar 

mer av en sidoställd karaktär. En anledning till att lagen utvidgades 2016 var att regeringen 

saknade förberedelsestadiet i lagstiftningen och ville kriminalisera handlingar med mer 

förberedande karaktär.26 Resonemanget löd att handlingar som stärker, bidrar till eller på annat 

vis påverkar en terroristorganisations stridsförmåga positivt bör vara straffbart. Lagen bygger 

mestadels på Europarådets konvention om förebyggande av terrorism och ett rambeslut inom 

EU angående bekämpande av terrorism.27 Det är även ett led i verket i Sveriges fokus på 

preventiva åtgärder för att förebygga terrorism.  

För att dömas för offentlig uppmaning till terrorism eller annan särskild allvarlig brottslighet 

krävs enligt 3 §, tre uppfyllda rekvisit. För det första krävs det att personen har ett meddelande 

som riktar sig till allmänheten, för det andra att meddelandet skall vara en uppmaning, och det 

sista att uppmaningen ska rikta sig till särskilt allvarlig brottslighet.28 Den bakomliggande 

teleologin med utökat straffansvar för individer som försöker förmå andra är att terroristresor 

från Sverige har ökat senaste åren och med det även personer som återvänder. Det bedöms att 

med återvändande krigare ökar risken för radikalisering och de våldsbejakande budskap dessa 

personer tillkännager i grupper, och på så vis riskerar att förstärka personers avsikt att begå 

                                                 
21 Kazimir Åberg, Terroristbrottslagen 2003:148 2 § not 3. Karnov 
22 Ulväng m fl 2014, s 55. 
23 Ulväng m fl 2014, s 57. 
24 Kazimir Åberg, Terroristbrottslagen 2003:148 2§ not 3.Karnov 
25 SKR 2014/15:146 s 6. 
26 SOU 2016:40 s 113. 
27 2002/475/RIF.  
28 Ulväng m fl, 2014, s 67. 
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brott.29 Med den problematiken försöker regeringen åtgärda problemet tidigt i händelsekedjan. 

Det resoneras att personerna som återvänder har fått erfarenhet av strid och militär träning och 

därmed även stridskunskap innefattande bland annat kunskap om explosiva ämnen. Likaledes 

ökar risken att personer som deltagit i faktiska stridigheter renderar i att få en lägre tröskel för 

våldsanvändning när samma personer återvänt till Sverige.30 Av just den här orsaken har 

lagstiftaren utökat rekryteringslagen genom 4 § till att omfatta individer som ”söker förmå” 

någon annan till allvarlig brottslighet. Således för straffansvar krävs det att handlandet kan 

anses utgöra en del av terrororganisationens stridsrelaterade verksamhet.31 Dock omfattar inte 

straffansvaret meddelanden som riktar sig till en mindre krets som är sluten. Likt 

finansieringslagen är bestämmelsen inte nationellt begränsad, däremot är en förutsättning att 

gärningen utgör brott i Svensk lag.  

Det andra brottet som är stadgat i lagen gäller rekrytering till särskilt allvarlig brottslighet. Likt 

terroristbrottslagen åläggs straffansvar även när rekryteringen inte resulterat till allvarlig 

brottslighet. Det är tillräckligt att individen som rekryterar ”söker förmå” en annan individ eller 

till allmänheten att begå allvarlig brottslighet.32  ’Söka förmå någon’ innebär att 

gärningsmannens syfte är att se till så att handlingen genomförs av en annan individ.  

 

3.3 Finansieringslagen 
Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall kom till efter ett 

internationellt samarbete genom FN:s generalsamarbete och för att Sverige skulle kunna 

ratificera finansieringskonventionen behövde lagen implementeras.33 Lagen syftar på att det ska 

vara kriminellt att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller egendom i syfte att gynna 

terrorism.34 2 § i lagen liknar 2 § i rekryteringslagen och påvisar vilka brott som avses med 

särskilt allvarlig brottslighet. I 2 § första punkten finns rekvisitet ”injaga skräck” med. Det 

innebär att gärningen som finansierats kräver att det finns uppsåt att injaga skräck i en 

befolkning. I förarbeten nämns exempel såsom;  

”urskillningslösa bombattentat eller andra skadegörande åtgärder som riktats mot allmänna 

platser, kommunikationsmedel eller anläggningar som förser allmänheten med vatten, ljus, 

värme eller kraft”.35 

Det är tydligt att med dessa exempel så har lagstiftaren siktat in sig på anläggningar som förser 

allmänheten med vardagliga nödvändigheter. Om exempelvis ett dåd sker mot ett 

vattenledningsverk och myndigheten skulle gå ut med en varning till befolkning skulle 

antagligen en större del om inte rikstäckande befolkning vidta åtgärder innan kranvatten 

används. På så vis tordes det stå klart att terroristen har lyckats injaga skräck.  

I 3 § utställs straffansvaret för brott mot finansieringslagen. Paragrafen är utformad så att den 

ska fungera som en självständig brottsbeskrivning. Det krävs alltså inte att en annan straffbar 

gärning ska vara fullbordad för att finansiera terrorism.36 Försök till liknande brott är likväl 

                                                 
29 SOU 2015:63 s 108. 
30 SOU 2015:63 s 108. 
31 SOU 2016:40 s 114. 
32 SOU 2016:40 s 131. 
33 Roos, Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2002:444, Kommentar till 1 § 

Karnov  
34 Dir 2014:155 s 7. 
35 Prop 2001/02:149 s 56f. 
36 Roos, Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2002:444, Kommentar 4 till 3 § 

Karnov. 
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straffbelagt.37 Straffansvar kräver även att den som enligt 3 § 1st samlar in, tillhandahåller eller 

tar emot pengar eller annan egendom har vetskap om att pengarna är avsedd till 

terroristverksamhet alternativt likväl har ett syfte med att pengarna ska användas för att begå 

särskild allvarlig brottslighet.38  När det gäller egendomen finns det i kravet att personen innehar 

minst ett indirekt uppsåt att egendomen skulle användas till att begå särskilt allvarlig 

brottslighet.39 Det räcker inte med att gärningsmannen har ett likgiltighetsuppsåt för 

straffansvar.40 Det finns dock undantag där vetskapen inte har någon betydelse och det är när 

personen i fråga har rätt till ersättning. Det kan gälla exempelvis utbetalning för 

försäkringsersättning, socialförsäkringsförmåner, eller skälig lön för utfört arbete som inte 

omfattas av regeln.41 Det behövs en bedömning i varje enskilt fall om transaktionen kan 

klassificeras som en finansiering för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Dessutom när det 

gäller alternativet ”vetskap” tas det rimligen hänsyn till vad den mottagande organisationens 

syfte är. Bestämmelsen är inte nationellt begränsad till Sverige utan brottet kan begås i annat 

land. Se exempelvis beslutet mot Abdulkabir Ablay som hade assisterat PKK i Turkiet.42  

Lagen ligger hand i hand med regeringens mål om preventiva åtgärder. Radikaliseringen bidrar 

till terrorister och terrorbrott och med liknande princip att bidrag till terrorism bidrar till 

terrorverksamhet och med anledning av detta är förberedande handlingar kriminaliserade. 

3.3.1 FATF recommendation no 5 
FATF är ett organ under Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

FATF är en mellanstatlig organisation där deras arbete går ut på att främja ett effektivt 

genomförande av rättsliga, administrativa och operativa åtgärder för att bekämpa penningtvätt 

och finansiering av terrorism.43 Sverige är medlem i FATF och det innebär att Sverige 

regelbundet genomgår utvärderingar av organisationen. Det betyder även att det ställs höga krav 

på en ändamålsenligt utformad svensk lagstiftning.44 Rekommendation 5 reglerar 

kriminaliseringen av finansiering av terrorism.45 Sverige är part i finansieringskonventionen46 

och därmed bundna att följa dess rekommendationer genom politiskt åtagande. Sverige behöver 

alltså se till så att kraven som följer av standarderna efterlevs.47 Genom det åtagandet ska det 

vara straffbart att finansiera terrororganisationer eller enskilda terrorister utan att det behöver 

finnas en koppling till en särskild terroristhandling. Rekommendation 5 är stommen i den 

svenska lagen, finansieringslagen. Tanken är att terrorismfinansieringsbrotten ska omfatta alla 

sorters tillgångar, oavsett om tillgången har ett legitimt eller illegalt ursprung.48 Vid FATF:s 

utvärdering av Sverige 2006 gavs kritik då den svenska lagstiftningen saknade en uttryckligen 

reglering av insamling eller tillhandahållande av tillgångar med vetskapen om att tillgångarna 

är avsedda att användas av en terroristorganisation. Detta är nu åtgärdat och finns numera i 3 § 

Finansieringslagen. Som medlem i FATF ska Sverige se till att förstå, utvärdera och identifiera 

                                                 
37 Skr. 2014/15:146 s 7. 
38 Roos, Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2002:444, Kommentar 8 till 3 § 

Karnov; HD Ö 386/14.  
39 Roos,  Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall 2002:444, Kommentar 6 till 3 § 

Karnov. 
40 Gärningsmannen har varit lättsinnig till uppgiften. Gärningsmannen har inte insett att effekten skulle inträda 

utan endast att det förelåg en risk för detta, se mer NJA 2004 s 176. 
41 PROP 2015/16:78 s 68. 
42 HD Ö 386/14 s 8. 
43 http://www.fatf-gafi.org/about/. 
44 Prop 2015/16:78, s 16. 
45 Financial action task force, International standards on combating money laundering and the financing of 

terrorism & proliferation The FATF recommendations, 2012, s 8. 
46 SÖ 2002:44. 
47 SOU 2015/63, s 137. 
48 Prop 2015/16:78, s 17. 
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riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism enligt standarderna som har 

överenskommits. 

3.4 Internationell humanitär rätt som beskyddare för terroristhandlingar 
I de svenska rättsfall som domstolen behandlat i svensk rätt som handlar om terroristbrott, 

stämpling till terroristbrott eller inom ramen för rekryteringslagen har försvaret påtalat att den 

tilltalades handlingar ska gå under internationell humanitär rätt. IHL är idag bindande för 

organiserade väpnade grupper på flera olika sätt i väpnade konflikter. Syftet med IHL är att 

skydda civila och stridande individer och att reducera lidandet och minimera skadorna som 

kommer från en väpnad konflikt. Det görs när humanitära kraven och principerna balanseras 

mot militära nödvändigheter som behövs för att sätta fienden ur stridbart skick och följaktligen 

vinna en pågående konflikt.49 På så vis reglerar IHL både vilka stridsmedel och stridsmetoder 

som parterna får utnyttja och vilket skydd civila har rätt till. Den generella regeln är att det har 

en bindande kraft på väpnande grupper.50 Förutsatt att dessa väpnade grupper är tillräckligt 

organiserade så att det med enkelhet går att lokalisera dem till en sida i en väpnad konflikt. Det 

kan således uppstå frågor om en viss gärning tillhör ett led i en väpnad konflikt som regleras 

med andra regleringar än mot den Svenska terrorristbrottslagen. Detta framställs tydligt i fallet 

mot Hassan Al-Mandlawi och Al Amin Sultan där tingsrätten resonerar om huruvida deras 

grupp ska klassas som en väpnad styrka eller inte.51 För att internationella humanitära rätten 

ska bli applicerbar, behövs det enligt tingsrätten att följande kriterier ska vara uppfyllda; 

” gruppen ska ha uppnått viss grad av organisation, d.v.s. den ska ha 

möjlighet att genomföra sammanhängande väpnade anfall, ha högkvarter, 

det ska finnas befälsordning samt ska de stridande såvitt avser kläder, 

vapen och utrustning i övrigt uppträda som stridande förband. Vidare ska 

det som gruppen utför vara resultatet av ordergivning och inte som en följd 

av enskilda individers initiativ”52 

Skulle det vara så att terroristbrottslagen inte var tillämplig på de två morden i fallet skall 

brotten anses som folkrättsbrott. Det är också folkrättsliga regler som avgör gränsdragningen 

mellan vad som ska anses tillåtet eller otillåtet. Det är alltså upp till regleringarna att avgöra 

huruvida otillåtna gärningar blir tillåtna i situationer som krigstillstånd, ockupation och 

liknande krissituationer.53  

Den senaste trenden har eskalerat till att stater ser varje våldsam handling utförd av en icke-

statlig väpnad grupp i väpnade konflikter som att gruppen är terrorister, även när handlingen 

har varit legitim under IHL.54 Den största skillnaden inom väpnade konflikter är att det finns 

vissa våldsamma handlingar som är legitima och en del handlingar som inte är legitima medans 

våldsamma handlingar klassade som terrorism alltid är olagliga. Däremot i väpnade konflikter, 

där attacker utförda av terrororganisationer mot militära mål och är välavvägda för att få övertag 

på sin motståndare legitima under IHL. Följaktligen ska attackerna inte bli klassificerade som 

terroristattentat.55    

 

                                                 
49 Prop 2013/14:146 s 32. 
50 Kleffner, s 443. 
51 B 9086-15 
52 B 9086-15, s 6. 
53 SOU 2011:76, s 122. 
54 ICRC, The applicability of IHL to terrorism and counterterrorism, 1 oktober 2015. 
55 ICRC, The applicability of IHL to terrorism and counterterrorism, 1 oktober 2015. 
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3.5 Ansvarsfrihet för gärningar som är tillåtna inom den internationella humanitära 
rätten 
I väpnade konflikter kan den internationella humanitära rätten ha en påverkan för straffansvaret 

för vissa gärningar. Enskilda terrorhandlingar uppgår inte till väpnade konflikter utan IHL 

kräver högre intensitet.56 Rekvisitet för en väpnad konflikt delas upp i antingen internationell 

eller icke-internationell väpnad konflikt beroende på om, det är flera stater inblandade eller inte. 

Kriget i Syrien är så pass komplicerat så att det kan klassificeras som icke-internationell eller 

internationell väpnad konflikt på grund av dess situation och de faktiska förhållanden som råder 

i landet. Emellertid i fallet B 9086-15 är det konstaterat att 2013 räknas syrienkonflikten som 

en icke-internationell konflikt då rebellgrupper och IS strider mot regeringsstyrkor.57 Det är 

även troligt att det förändras beroende på situation i landet, var det sker och vilken part som är 

delaktig kan utgöra olika klassificeringar. Detta påvisar svårigheten i bevisningen i fall från 

Syrienregionen när det är oerhört svårt att avgöra vilket regelverk som är tillämpningsbart. 

Överträdelser av den allvarligare graden inom den internationella humanitära rätten kan leda 

till straffansvar för krigsförbrytelser.58 Den allvarliga överträdelsen klassas då inte som ett 

militärt brott utan alla som deltar i den väpnade konflikten kan tilldelas straffansvar. Dock 

betyder det inte att en överträdelse av den humanitära rätten automatiskt är en krigsförbrytelse 

utan förutsättningen är att endast de grövsta brotten blir krigsförbrytelser. När det gäller mindre 

allvarliga överträdelser har Sverige en skyldighet att vidta åtgärder för att överträdelserna ska 

upphöra.59 Vid förutsättningen att Sverige har jurisdiktion över gärningen vid en mindre 

allvarlig överträdelse, tillämpas 2 kap 2 § Brottsbalken för att kunna straffa terrorister som har 

åkt till Syrien för att kriga. 

4.0 Analys av svenska terroristrättsfall  
Problemen som har framkommit inom terrorlagstiftningen har svårt att härledas från otillräcklig 

lagstiftning. Istället tyder mycket på att svårigheten med lagarna är att gärningarna som begås 

i en pågående väpnade konflikter har stora utrednings- och bevissvårigheter. Konsekvensen av 

detta blir att lagarna framstår som vaga och inte heller kan uppfylla kravet på förutsägbarhet. 

En analys av fallet mot Ayundi Aydamirov där den tilltalade friades i tingsrätten visar på 

osäkerheten och vagheten i bevisningen.60 Den tilltalade stod åtalad för brott mot 

rekryteringslagen då han enligt åklagaren har meddelat instruktioner om tillverkning eller 

användning av sprängmedel till att spränga en fängelsemur i ett Syrianskt fängelse till sin son. 

Instruktionerna bestod av muntliga råd via telefon och anvisningar samt skriftliga skisser över 

sprängladdningar, verkningsgrad, skyddsavstånd m.m. Ayndi har varit medveten om planen 

och varit medveten om att syftet var bl.a. att injaga skräck i befolkningen. Tingsrätten valde att 

inte undersöka om den internationella humanitära rätten var tillämplig utan gick på 

rekryteringslagens tillämplighet.61 Domstolen ansåg att brottsrekvisiten för rekryteringslagen 

var mindre komplicerade än rekvisiten för den humanitära rätten, därav började domstolen med 

rekryteringslagens rekvisit för vid ett eventuellt frikännande har den humanitära rätten ingen 

betydelse. 

                                                 
56 SOU 2016:40, s 71. 
57 B 9086-15, s 15. 
58 Säkerhetspolisen, Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, s 82. 
59 Artikel 49 i GK I, artikel 50 i GK II, artikel 129 i GK III och artikel 146 i GK IV, första 

och andra stycket i respektive artikel. 
60 B 4352-15. 
61 B 4352-15, s 6. 
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I rekvisiten fokuserar domstolen sedan på de objektiva och subjektiva rekvisiten. Tingsrätten 

anser att det förefaller relativt klart att den tilltalade har förmedlat detaljrika instruktioner till 

sin son och därmed är det objektiva rekvisitet uppfyllt. Det subjektiva rekvisitet gäller då om 

sprängningen av fängelsemuren kunnat utgöra allmänfarlig ödeläggelse enligt brottsbalken. Där 

åläggs straffansvar för en explosion och som följaktligen framkallat fara för annans liv eller 

hälsa.62 Tingsrätten ställer det klart att avsikten var att framkalla en explosion och således en 

allmänfarlig ödeläggelse. Däremot är tingsrätten inte övertygade om att sprängningen renderar 

i att injaga skräck i en befolkning. Det kan anses anmärkningsvärt men tingsrätten bedömer inte 

att det gällande syftet, att ta sig genom muren och ta kontroll över den offentliga byggnaden, 

dvs fängelset, inte indikerar ett syfte att sätta skräck i en befolkning. Även om syftet var 

objektivt någonting annat så bör det anses att en bomboperation av det slaget renderar i skräck 

hos en befolkning. Ayndi frias därmed för att han inte visste att instruktionerna han lämnade 

till sin son var avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Det kan anses 

anmärkningsvärt tingsrätten inte bedömer att en explosion av den arten inte renderar i en 

skräckfylld upplevelse för en befolkning. Det bör ha tagits i beaktande att syftet med 

bombningen var även att få större kontroll över området där fängelset låg. Det skulle troligtvis 

renderat i att befolkning levde i skräck under IS styre i området. Det framkommer även tydligt 

att lagstiftaren har ämnat fullbordade terrordåd när denne har konstruerat avsiktskravet. Vid 

förberedelse till terrorbrott är avsikten med brottet att ’därigenom’ framkalla allvarlig fruktan 

hos befolkningen.  

I fallet B 7277-10 i Göteborgs tingsrätt från 2010 stod de tilltalade anklagade för stämpling till 

terroristbrott. De tilltalade var två personer med somalisk härkomst från Sverige som 

sympatiserade med Al-shaabab i Somalia.63 I fallet åkte båda tilltalade till Somalia för att 

utbildas i Al-shabaabs träningsläger. Personerna var inte där samtidigt men kände varandra och 

båda hade intentioner att genomföra våldsamma aktioner.  

Tingsrätten fokuserade på rekvisiten för terroristbrott och kollade då på om följande rekvisit 

var uppfyllda: 

1. allvarligt injaga fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att 

avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 

eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. 

Bevismaterialet bestod i bland annat konfiskerade filmer från de tilltalades datorer, avlyssnade   

telefonsamtal och förhör med de tilltalade. I den helhetsbild som bevismaterialet sammantaget 

visade stod det klart att båda de åtalade männen hade ett starkt intresse och sympati för väpnad 

kamp mot personer som var motståndare till deras religionspolitiska uppfattning. Domstolen 

påvisade att de tilltalade hade genomgått en radikaliseringsprocess, och att resorna och 

träningslägret var välplanerade handlingar. Uttalanden från SÄPO indikerar att Al-shabaab är 

en organisation som det inte enbart är att gå med i utan organisationen väljer noggrant ut 

medlemmar för rekrytering.64 Den ene tilltalade blev vid ett tillfälle i Somalia hotad till livet 

med pistol, Han har då uttryckt till förhörsledaren att han inte upplevde någon rädsla då det inte 

finns någon anledning till detta då han ändå kommer att dö senare, för att få sin ”shihada”65. 

Därmed finns det tecken på en indikation och önskan om martyrskap. Sammantaget med ett 

                                                 
62 Brottsbalken 13 kap 3 §. 
63 Al-Shabaab är en terrororganisation vars syfte är att med våld åstadkomma att Somalia blir en islamsk stat 

som lyder under sharialagar. Al-shabaab har även svurit trohet till terrororganisationen ISIS. 
64 B 7277-10, s 89. 
65 Ett martyrskap. 
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uttryckt syfte i avlyssnade telefonsamtal att begå självmordsattentat är syftet klarlagt. 

Tingsrätten går på det subjektiva rekvisitet och menar att även då inget planlagt alternativt 

förberett terrorbrott skett så har de tilltalade, i samråd med ledare för Al-shabaab beslutat om 

självmordsattentat.  

Vidare resonerade domstolen huruvida brottet ska anses som ringa. Detta är en intressant 

diskussion med tanke på att inga utförliga planer existerade. Eftersom ingen av de tilltalade 

fullföljde sina planer utan återvände till Sverige, av okänd anledning, innebar det inte 

uteslutande att risken för brottets fullbordan automatiskt ska ses som ringa. Domstolen 

resonerar som sådant att deras planer på brott hade kommit tillräckligt långt att det fanns en 

uppenbar risk att planerna skulle sättas i verk och under sådana förhållanden kan det inte anses 

gå ur den straffrättsliga zonen.66 

Angående brott mot rekryteringslagen finns det anledning att granska fallet mot Ali Ariyazadeh 

i Hovrätten.67 Fallet är det förste i Sverige där en individ åtalats för att ha påbörjat en terrorresa. 

Åtalet går ut på att den tilltalade, Ali, reste från Sverige med avsikt att ta sig till Syrien för att 

gå med i terroristorganisationen Jabhat al-nusra. Den rättsliga regleringen blir således 

rekryteringslagen som är applicerbar med ursprung från kravet i punkt 6a i FN:s resolution.68 

Kravet är att det ska vara straffbart att resa, eller försöka resa, till ett annat land än det land där 

personen har sin hemvist eller är medborgare, i syfte att begå, planera, förbereda eller delta i 

terroristhandlingar.  

 

I det här fallet är det avgörande för straffansvar vad syftet med resan var. I slutändan ogillas 

åtalet av både tingsrätten och hovrätten med anledning till att; 

”det inte är sammantaget ställt bortom rimligt tvivel att Ali Ariyazadeh hade 

för avsikt ansluta sig till Jabhat al-nusra och inom ramen för den 

organisationen begå terroristbrott vid sin ankomst till Syrien.”  

Den tilltalade hävdade å sin sida hela tiden i förhör att syftet med resan var att hjälpa människor 

på plats. Bevisningen i målet gäller beslagtaget material i form av främst en dator, där har 

förundersökningen påvisat diverse sökningar som kan kopplas ihop med terrorhandlingar och 

organisationerna Jabhat al-nusra och ISIS. Vidare förekom, enligt säkerhetspolisen, 509 bilder 

med koppling till radikal islamistisk terrormiljö medans endast tre stycken bilder hade 

flyktingtema. Det som är problemartat i dessa fall är bevisbördan. I fallet förefaller ingen 

konkret avsikt utan endast den att Ali hade intentionen att ansluta sig till en terrororganisation 

som företräder en våldsam ideologi, som i sig är en subjektiv avsikt. Även om intentionen i 

detta fallet är relativt klar måste det ändå räknas som ett indicium. Det gör att den påstådda 

brottsligheten blir vag eftersom det inte tydligt går att koppla den avsikten till 

terroristbrottslagens avsiktsrekvisit. Det som stödjer en avsikt att begå terror har visst stöd i en 

SMS-konversation med en före detta bekant där Ali talat om att han ska bli ”shaheed”, alltså 

martyr. Sammantaget bedömer domstolen att han hade avsikten att ansluta sig till en 

organisation som är våldsbejakande men att det inte helt klart och tydligt kan anses vara ställt 

utom rimligt tvivel att syftet var att ansluta sig till våldsbejakande organisation.69   

Problemet här visar sig när den tilltalade reste i syfte att planera eller förbereda ett terroristbrott 

eftersom ett sådant straffansvar inte gäller i förhållande till osjälvständiga brottsformer.70 

Osjälvständiga brottsformer är ett steg på vägen till ett fullbordande av ett brott där även 

                                                 
66 B 7277-10, s 99. 
67 B 6344-16. 
68 SC RES 2178 (2014). 
69 B 3019-16, s 13. 
70 Prop 2015/16:78, s 22. 
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gärningar som klassas som medverkan till brott räknas med.71 Därmed kan han inte dömas för 

stämpling till terroristbrott. Med hänseende till detta fall har det påkallats i förarbeten om att 

lagen bör ändras, vilket också gjordes 2016 då osjälvständiga brottsformer togs med.72 Vid en 

resa för att planera ett brott så innebär det att straffansvaret inte är fullbordat, däremot, vid 

ändring innebär det att ansvaret kan inträda i ett tidigt stadie.73 Då resan utgör ett led i 

förberedelsen till brottet eller till och med en förutsättning för terroristbrottet tordes det vara 

straffbart. Det kan jämföras med 23 kap 1 § Brottsbalken ett straffbart försök till brott förutsätter 

att utförandet av brottet har påbörjats, alltså att försökspunkten uppnåtts, som utgör ett 

förberedande led i händelseförloppet.74  

 

Det kan urskiljas tendenser i lagstiftningen i nyligen, 2017, avgjort fall där ett till synes 

oskyldigt Facebookinlägg resulterar i straffansvar.75 Lagrummet som applicerades var lagen 

om offentlig uppmaning m.m., 2010:299, och åtalet åberopade 3 § som lyder:  

”Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker 

förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.” 

Åtalet på den tilltalade bestod i flera offentliga uppmaningar på internetsajten Facebook från 

ett registrerat konto. I statusuppdateringarna har användare, inte enbart användare från 

Facebook utan vem som helst med tillgång till internet, uppmanats att bidra med pengar i syfte 

eller åtminstone med vetskap om att pengarna ska användas till särskild allvarlig brottslighet. I 

uppmaningarna uppmanades det att bidra med pengar till organisationerna; Islamiska staten, 

Jabhat al-Nusra och Shafi al-Ajami, där alla tre organisationerna är terroriststämplade av både 

EU och FN. För straffansvar enligt det objektiva rekvisitet krävs det att den tilltalade i ett 

meddelade till allmänheten uppmanat, alternativt förlett till särskilt allvarlig brottslighet. 

Tingsrätten bedömer det objektiva rekvisitet som tydligt uppfyllt i uppdateringarna. Det ska 

även vara klarlagt att uppmaningen förmådde leda till särskilt allvarlig brottslighet och att den 

inte ska verka obetydlig. I ett öppet Facebookinlägg går det definitivt att diskutera huruvida det 

är ringa eller ej. Men ett öppet Facebookinlägg har möjligheten att nå ut till hela världen där 

internetåtkomst existerar och därmed så bör det inte ses med blida ögon.  

Vid bedömning av ett subjektivt rekvisit underlättar en Facebookuppdatering avsevärt för en 

domstol. En uppdatering på Facebook fungerar som en förlängning av tanken, en nedskriven 

variant av personens tankar och funderingar. Ett konto som enbart en person har åtkomst till 

via lösenkod blir relativt okomplicerat kopplad till handlingen. Speciellt när uppdateringarna 

var gjorda på den misstänktes arbetsplats och i dennes bostad. Med hänseende till brottets 

beskaffenhet går det att se ett tecken på regeringens arbete med preventiva metoder och 

målsättning att straffa gärningar på ett tidigt stadie. Den här uppmaningen är tidigt i 

händelsekedjan men kan i slutändan leda till ett mycket allvarligt terroristbrott. I det här fallet 

renderade påföljden i sex månaders fängelse.  

Vid ett annat fall från 2016 vilket gäller förberedelse för terroristbrott.76 Likheten finns med 

föregående fall där förövaren döms för ett brott tidigt i handlingskedjan för terroristbrott. Vid 

det här fallet dömdes gärningsmannen för att ha planerat ett bombattentat genom att inköpa och 

förvara material som behövs för att framställa en bomb. Det specifika materialet som inköptes 

och i den mängd det inhandlats i, kan det inte anses vara en slump utan det är svårt att använda 

till något annat än just en bomb. Det talar starkt för att tillverkning av en bomb och att en 

                                                 
71 Asp & Ulväng, 2013, s 396. 
72 SFS 2016:95, 5b §. 
73 Asp & Ulväng, 2013, s  40. 
74 Josef Zila, Brottsbalken, 1962:700, 23 kap 1 § not 1127. 
75 B 10658-15. 
76 B 546-16. 
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sprängning var syftet. Återigen spelar det subjektiva rekvisitet en stor roll i bedömningen. I 

fallet har domstolen gjort bedömningen på tidigare genomförda relevanta internetsökningar om 

exempelvis hur en bomb färdigställs och en del material relaterat till IS. Här tog domstolen även 

med fruktankriteriet och med största sannolikhet sprider en bomb fruktan i en befolkning. Det 

är även ett resonemang som förs av tingsrätten i målet där det är klargjort att ett bombattentat 

skapar oro och rädsla för andra och inte enbart direkt berörda. Den mediala aspekten tas även i 

beaktning då det troligtvis blir allmänt känt hastigt via medier. Det är en helt annan tolkning än 

domstolen gjorde i tidigare nämnt fall.77 Även om huvudsyftet var ett annat i det fallet så är 

liknelserna anmärkningsvärt slående när det gäller bombattentat. Följden i den bedömningen 

renderade i att en bomb inte bedömdes utgöra en fruktan på liknande vis. Tilläggningsvis var 

gärningsmannens intentioner tillräckligt klara när det framkommit att gärningsmannen hade 

försökt ansluta sig till terrororganisationen IS men blivit stoppad av turkiska myndigheter och 

tillbakaskickad till Sverige ifrån Turkiet. Även om inte gärningsmannen hade tillverkat bomben 

ännu utan enbart sammanställt materialet så bedömer här alltså tingsrätten att det är tillräckligt 

för att klassas som förberedelse till brott. Gärningsmannen ålades ett fängelsestraff på fem år. 

I fallet mot Hassan Al-Mandlawi och Al-Amin Sultan dömdes de båda gärningsmännen till 

livstids fängelse efter att bevismaterialet tydligt motsvarat kraven från både det objektiva och 

det subjektiva rekvisitet. Hovrätten gick på tingsrättens bedömning och ändrade inte i 

påföljdsfrågan. Åtalet baserades på att gärningsmännen tillsammans med en grupp individer 

från terrororganisationen IS dödade två män genom att skära halsen av dem med en kniv, 

samtidigt som dåden filmades. Det rör sig således om avrättningar av två män som utförts med 

stor hänsynslöshet. Mordens händelseförlopp genomgicks med att de två männen fick huvudena 

avskilda från kroppen med hjälp av en kniv. Det utdragna händelseförloppet och att den ena 

mannen fick bevittna genomförandet av det andra mordet påverkade bedömningen starkt och 

att omständigheterna pekar på en stor skoningslöshet. Den subjektiva avsikten var att männen 

skulle förnedras och avrättas eftersom de inte tillhörde rätt lära och att gruppen med de åtalade 

gärningsmännen ville sprida skräck och oro i staten Syrien. Rekvisitet för terroristbrott, att 

injaga allvarlig fruktan hos en befolkning är subjektivt och kan anses vara abstrakt och svårt att 

bevisa. I detta fallet uttrycker gärningsmännen sina åsikter och tankar kring morden och allmänt 

om ”de otrogna” ,dvs människor som inte har samma lära, i andra beslagtagna filminspelningar 

och följaktligen blir det naturligt mindre okomplicerat att bevisa deras subjektiva tankar. Kring 

det objektiva rekvisitet kan inte domstolen bevisa att filmerna faktiskt har spridits utan gör en 

teleologisk bedömning där man anser att rekvisitet är uppfyllt där resonemanget lyder att 

filmerna framställes för att spridas.78  

4.1 Föreningsfriheten 
Föreningsfriheten kan ses som en av grundpelarna i en demokrati. Friheten är en vital del då 

den används bland annat för bildandet av politiska partier i oppositionen till sittande regeringar 

för att kunna motverka exempelvis korruption och maktmissbruk. En demokrati som Sverige 

genomsyras av öppenhet och tolerans där personlig integritet och föreningsfrihet är en viktig 

del. Samtidigt bildas organisationer och föreningar med personer som har avsikten att 

genomföra terroraktioner eller bidra med resurser till terrorverksamhet.79 För stater blir det en 

svår avvägning som behöver värderas, å ena sidan har stater en skyldighet att skydda sina 

invånare från våldsamheter å andra sidan måste stater respektera internationella förpliktelser 

såsom föreningsfriheten. Den svåra situationen med avvägning av friheter stater står inför är 

ändå respekterade i internationell lag då vissa exceptionella situationer tillåter begränsningar 
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79 A/61/267 punkt 9. 
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och undantag för rådande lagar.80   Föreningsfriheten är grundlagsskyddad i Sverige och har sin 

grund i Regeringsformens andra kapitel och även i artikel 11 i EKMR. Opinionsfriheten, där 

föreningsfriheten inkluderas, är en del av grundläggande fri- och rättigheterna som har en stark 

kraft i det svenska rättsväsendet. Föreningsfriheten definieras som en ”frihet att sammansluta 

sig med andra för allmänna eller enskilda syften”.81 Detta innefattar inte enbart en frihet att 

bilda sammanslutningar utan även en frihet att engagera sig gemensamt inom ramen för vad 

som betecknas för en sammanslutning.82 Föreningsfriheten omfattar alla sammanslutningar 

som uppkommit på frivilliga grunder mellan fysiska och/eller juridiska personer om 

sammanslutningen har organisatorisk struktur och jobbar mot ett gemensamt ändamål.83 

Föreningsfriheten får begränsas genom 2 kap 24 § RF och då endast vid sammanslutningar som 

utövar militäriska aktioner eller liknande, alternativt förföljer en folkgrupp på grund av etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.84 Föreningsfriheten skyddas även av 

europakonventionens artikel 11. Europakonventionen har ställning som vanlig lag men erhåller 

särskild vikt vid lagtolkning på grund av sin särskilda karaktär i svensk lagstiftning.85  

4.1.1 IS-sympatisörer gömmer sig bakom föreningsfriheten  
Med föreningsfriheten i baktanke så är det alltså inte brottsligt att enbart sympatisera med 

terroristgrupper likt IS. I Sverige har det blivit brottsligt genom lagar, som existerar och 

uppkommit, att resa för att delta i strider för en terrororganisation och att finansiera 

terroristorganisationer. Föreningsfriheten skyddar terrorister som sympatiserar med IS så länge 

personerna inte assisterar organisationen finansiellt eller med material, begår allvarliga 

handlingar eller förmår andra personer att stödja eller ansluta sig till terrororganisationer. Det 

beroende helt på att det anses vara en motsättning med den rådande föreningsfriheten. Med 

andra ord så är det inte straffbart i Sverige att vara medlem av en terrorgrupp så länge individen 

inte utför terrorbrott även om avsikten är detta. 

 

4.2 En jämförelse med andra nordiska länder 
4.2.1 Danmark 
Av förklarliga skäl liknar Sverige och Danmarks taktik och terrorlagstiftning varandra i stor 

omfattning då länderna samarbetar i mångt och mycket. Likt Sverige baseras även Danmarks 

lagstiftning på europarådets rambeslut. Den danska terrorlagstiftningen kom till 2002 med en 

revidering 2006. Efter revidering hade den danska säkerhetstjänsten ökade befogenheter såsom 

möjligheten till att bedriva avlyssning av personer och inte enbart telefonnumret, husrannsakan 

kan ske mer än en gång och teleoperatörer är skyldiga att lagra all tele- och internettrafik i ett 

år.86 Det ska hållas i åtanke att Danmark är i en mer utsatt situation där terrorhotet är mer 

påtagligt än i Sverige till följd av bland annat Jyllands-Postens publicering av karikatyrerna av 

profeten Muhammed 2005. En, dock kritiserad, metod är att danska polisens och Danmarks 

underrättelsetjänst utbyter fritt underrättelseinformation med varandra där parlamentet har 

begränsad parlamentarisk insyn. Kritiken har riktat sig mot att om det kan anses rättssäkert då 

det saknas kontrollmekanismer för befogenheter samt arbetet underrättelsetjänsterna utför och 

att arbetet sker helt utan insyn. Amnesty har skrivit en rapport om att terroristlagstiftningen 

                                                 
80 A/61/267 punkt 10ff. 
81 Regeringsformen 2 kap 1 § st 5. 
82 SOU 2015:63 s 147. 
83 van Dijk m fl, s 826. 
84 Lag 2010:1408, 2 kap 24§. 
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tillåts bli ett övervakningssamhälle, vilket är en stor del av kritiken, när underrättelsetjänsterna 

tillåts arbeta på ett sådant sätt.87  

Danmark har infört ett inreseförbud i sin terrorlagstiftning, det innebär att en dansk medborgare 

eller person bosatt i Danmark som utan tillstånd uppehåller eller reser till ett område som är 

belagt med inreseförbud åläggs med straffansvar och riskerar böter eller fängelse i högst sex 

år.88 Inreseförbudet bestäms av justitieministern i samråd med utrikesministern och 

försvarsministern. Det blir dock inget totalt inreseförbud utan personer med avsikt att 

journalistiskt, humanitärt eller vetenskapligt arbete inresa i området, eller besöka nära 

familjemedlemmar tillåts resa tillbaka till Danmark. Danmark har även infört tillfälliga 

lagparagrafer som upphör att gälla 1 Mars 2020. Exempelvis är det möjligt att neka eller dra in 

utfärdade pass för en dansk medborgare vid misstanke om att personen har för avsikt att delta i 

aktiviteter i utlandet som medför fara för staters säkerhet. Generellt siktar Danmarks 

lagstiftning även på personer som tar emot terroristträning och/eller undervisning om 

terroristhandlingar till skillnad på svensk lagstiftning. 

4.2.2 Norge 
Till skillnad från Danmark och Sverige så har inte Norge europarådets rambeslut att luta sig 

emot då Norge saknar medlemskap i EU. Norges terrorlag är ett eget kapitel i Straffeloven från 

2005. Där finns bestämmelser om terroristhandlingar och grova terroristhandlingar. Detta är 

något som både Sverige o Danmark saknar då dessa båda innehar endast terroristhandlingar och 

inte grova terroristhandlingar. Även Norge har riktat in sig på finansiering, rekrytering och 

direkta terroristbrott och alla tre kategorierna framkommer i alla länders lagstiftningar. 

Emellertid har Norge ett tillägg som saknas av dess grannländer, en paragraf är beträffande ”om 

straff för deltagande m.m. i en terroristorganisation”.89 Där Norge har tagit deltagande i en 

terrororganisation ett steg längre, här räcker det alltså med att ha ett samröre med vissa 

organisationer för att det ska vara straffbart.90 Lagen kom till 2013 efter en generell skärpning 

av lagstiftningen på grund av terrordådet av Anders Behring Breivik 2011. Det gör även att 

åklagaren inte behöver bevisa att misstänkta personer själva har utfört terrorbrott, som fallet är 

i Sverige.91 Det är tillräckligt om åklagaren kan påvisa att den misstänkta har hjälpt en 

terrorförklarad grupp för straffansvar. 

5.0 Analys 
Med nyligen genomfört terrordåd på Drottninggatan i Stockholm 2017 i bakhuvudet kommer 

tankarna följaktligen på om svensk terrorlagstiftningen verkligen är tillräcklig. Det kan anses 

nödvändigt att möjligtvis rakt av kopiera en norsk lagstiftning där straffansvar existerar för 

samröre med en terrororganisation. Frågan är hur en sådan liknande lagstiftning verkligen hade 

påverkat terrorister till att inte genomföra sina dåd. Om det kan anses att den svenska 

lagstiftningen är för vek är det norska exemplet ett De lege ferenda argument som bör resoneras 

och om Sverige ska använda sig av liknande lagstiftning. Problematiken blir då inte enbart vad 

som nämnts tidigare, konflikten med den grundlagstiftade föreningsfriheten utan även 

riktningen svensk terrorlagstiftning ska ta. Lagarna som eventuellt införs genom en 

snabbutredning för att stilla allmänheten riskerar att inte begränsas till vissa åsikter. Vid 

förmodan att regeringen kan ställa en individ till rätta, vars enda bevis ligger i att denne är 

medlem i en terroristorganisation, finns risken att en sådan lag kan användas mot framtida 
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oppositionsmedlemmar för deras politiska uppfattning. Därmed kan lagarna tillämpas på 

miljörörelser, fredsrörelser och andra motståndsrörelser som är utomparlamentariska som 

sittande regering anser vara besvärliga eller inte ideologiskt korrekta.  

Ytterligare en problematik vid en sådan lagstiftning renderar i svårigheten att formulera vilka 

föreningar som blir att förbjuda deltagande i. Även att ”deltagande” är ett löst uttryck som 

omfattar både subjektiva och objektiva rekvisit som inbringar en del frågetecken. Ett 

”deltagande” kan ske omedvetet och utan avsikt som även det blir en lös tolkningsfråga och 

renderar troligtvis i ett problemfyllt beviskrav där rättssäkerheten kan komma att ifrågasättas.   

I propositionen ’om ändring i regeringsformen’ betonas vikten av att lagstiftaren tydligt 

redovisar sina syften när en fri- eller rättighet ska inskränkas.92 I ett de lege ferenda resonemang 

av terroristbrottslagen som tidigare diskuterats bör således lagstiftaren tydligt markera att 

sympati med en terroristorganisation, likt ISIS, skulle medföra en inskränkning av 

föreningsfriheten och följaktligen medföra straffansvar. Det är av grundläggande vikt att 

Sverige ändå fullföljer sina internationella förpliktelser.  

Skulle exempelvis terroristbrottslagen stå i strid med konventionen, är då lagen även oförenlig 

med regeringsformen på grund av konventionens särställning i svensk rätt. Följaktligen får då 

inte domstolar och andra offentliga organ inte tillämpa en lag eller annan föreskrift som är 

oförenlig med grundlag. Vilket också är meddelat i lag genom 2 kap 19 § RF.    

Det svåra med att kriminalisera terroristresor och förverkliga att straffansvaret kan inträda i ett 

tidigt stadie innan resan är fullbordad är att det rent konkret ligger anmärkningsvärt långt ifrån 

själva terroristhandlingen. Det positiva i en sådan reglering skulle innebära att den fara resan 

för med sig kan alltså begränsas, det skulle dock föra med sig att vardagliga händelser blir 

kriminaliserade, exempelvis en buss- eller flygresa. Det kan jämföras med bedömningen från 

både hovrätten och tingsrätten i tidigare nämnt åtal mot Ali, där resonemanget löd att det inte 

var ställt utom rimligt tvivel att han hade andra avsikter än terrorbrott. På så vis tordes det 

prioriteras att rättssäkerheten uppehålls. Problemet ligger istället hos åklagaren som troligtvis 

kommer få problem med att bevisa det subjektiva rekvisitet. Vid en sådan bevisprövning behövs 

det praktiskt taget en subjektiv tanke nedskriven för att rekvisitet ska vara klart. Beviskraven 

medför en del problematik om kraven inte tas på allvar. Både det objektiva och subjektiva 

rekvisitet medför en del svårigheter vid rättegången, om beviskraven tas lätt på riskerar utfallet 

i rättegången baseras på en oacceptabel egenmäktighet och rättssäkerheten sätts på spel.  

Sedermera kan det argumenteras varför beviskraven egentligen ska vara besvärliga att bevisa 

när det gäller individer som försöker ansluta sig till IS. Det är tydligt att IS inte bemödar sig 

med att dölja sina förskräckligheter utan snarare tvärtom, organisationen arbetar aktivt för att 

omvärlden ska veta precis vad dem håller på med. En individ som åker dit för att gå med i 

terrororganisationen IS är införstådd med vad organisationen sysslar med och därmed kan det 

anses om den vetskapen inte är tillräcklig för beviskraven. För att möjliggöra en total förgörelse 

av terrororganisationer är möjligtvis en lösning att förbjuda samröre med terrororganisationer. 

IS baserar mycket av sin rekrytering av frivillighet och till motsats till en militär stat kan dess 

soldater vid ett åtal aldrig hävda att dem inte hade vetskap om pågående illdåd eller att de endast 

följde order. 

Vid det slutliga målet med att förgöra terrororganisationer, med IS i spetsen, existerar ett annat 

problem och det ligger i att reducera den ideologiska attraktionskraften i terrororganisationer 

markant för att sedan kunna nedkämpa och förgöra organisationen helt. Kortsiktiga 

kontraterrorismåtgärder riskerar att bli kontraproduktiva istället om åtgärderna inte är 
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tillräckliga och fullgoda. Större delen av IS organisation baseras på frivilliga personer från 

muslimska gemenskaper ifrån västvärlden. Roten till IS kan till viss del härledas från det 

politiska kaoset som den arabiska våren förde med sig och även tidigare insatser av västvärlden, 

framförallt USA, i bland annat Libyen, Irak och Afghanistan. Just vid dessa tillfällena kan det 

urskiljas hur en kortsiktig militär lösning blir kontraproduktiv istället för lösningen på 

problemet. Där är arbetet redan långt fram där det numera fokuseras globalt på att motarbeta 

radikaliseringen i ett tidigt stadie istället för att ta till väpnad kamp. 

En stor del av ett terrorattentat ligger i att vara oförutsägbar och skoningslös, den senaste 

trenden är att en lastbil eller liknande fordon har använts för att meja ner folk på gator vilket 

både är oförutsägbart och skoningslöst. Dessa attentat är givetvis komplicerade att skydda sig 

emot och ligger istället på preventiva metoder mot radikalisering och vid praktiska hinder i 

samhället för att skydda civila. Sedermera kommer attentatsmännen troligtvis alltid hitta nya 

attentatsmöjligheter när begränsningar sätts in för att skydda befolkningen på öppna platser. 

Det här påvisar betydelsefullheten för det förebyggande arbetet. 

Den lagliga definitionen av terrorism har även en viktig roll. Vid internationell islamistisk terror 

är sannolikheten stor att flera nationer är inblandade genom antingen offer eller förövarens 

ursprung eller plats för genomförande. Vid sådana situationer krävs det ömsesidig rättslig hjälp 

och samarbete och då underlättar det avsevärt om grundläggande principer är lika. Är en 

terrorhandling ett brott i involverade nationer underlättar en utlämning avsevärt. Är inte 

nationerna överens huruvida gärningen är terrorism eller inte kommer samarbetet sinkas.  

Samtidigt som lagstiftningen har fått en del kritik för att vara svårövergriplig och att 

bevisbördan varit orimligt uppnåelig så kan det inte blundas för att Sverige har varit, i 

jämförelse med andra europeiska länder, relativt skonsam mot terrorattentat. Huruvida 

lagstiftningen är den att vara tacksam för går endast att spekulera i. Däremot kan det konstateras 

att säkerhetspolisen har gjort ett bra jobb att förebygga terrorism och utan en stabil lagstiftning 

hade det inte fungerat. Med största sannolikhet har den straffrättsliga regleringen ingen större 

effekt på potentiella islamistiska terrorister då martyrskap för det mesta eftersträvas. Däremot 

är det angeläget att lagstiftningen hänger med i utvecklingen runt om brottet för att förfoga över 

möjligheten att förebygga brott. 

6.0 Preventiva åtgärder för att motverka 
terrorism  
6.1 Radikalisering 
Även om det finns olika sorters radikalisering påvisar en kort historielektion att Europa har 

drabbats av flera olika typer av förödande terrorism senaste åren. Dock kvarstår att det största 

hotet för tillfälligt kommer från terrorism som grundar sig på en felaktig och våldsam tolkning 

av Islam, bland annat den som IS förespråkar.93 Definitionen av radikalisering har ändrats med 

åren sedan 2001 dels på grund av att terrorism har utvecklats och dels för att regeringar har 

utvecklat mer kunskap inom området genom forskning. 2009 omdefinierades radikalisering 

som en process där människor kommer att stödja terrorism och våldsam extremism och, i vissa 

fall, sedan gå med terroristgrupper.94 Men likt terrorismdefinitionen, används fortfarande olika 

definitioner av radikalisering i olika områden. Dels för att det är svårt att avgöra när en person 

                                                 
93 Kommissionens förordning, EU, nr 313, s 2. 
94 Heath-Kelly m fl, s 55. 
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faktiskt blivit radikaliserad eller hur radikaliseringsprocessen ser ut.  Däremot finns det olika 

likheter i radikaliseringsprocesserna till olika former av extremism.  

I frekventast form uttrycker sig radikalisering om sociala och känslomässiga orsaker, snarare 

än ideologiska aspekter.95 Vanligast ter sig orsakerna i personliga problem såsom; 

identitetssökande, lojalitet mot vänner och släktingar, utanförskap och brist på alternativ, 

äventyrlusta och ungdomsrevolt.96 Radikaliseringsprocessen kan bero på olika aspekter men 

involverar som regel relationsmekanismer, kognitiva och miljömekanismer.97 En vanlig 

misstolkning är att radikalisering sker genom ett vertikalt förhållande där en rekryterare från en 

terrororganisation som söker upp utsatta ungdomar, men faktum är att en betydande del av all 

radikalisering sker från närstående. Tillförseln av ideologier av europeiska jihadister är en 

oberoende process som vanligtvis sker individuellt eller i en liten grupp med vänner eller 

släktingar.98 Statistik har visat att 75% av personerna som radikaliserats hade sociala band med 

en person som redan var med i en extremistgrupp, alternativt involverades via vänner och 

släktingar.99  

I den teknologiska utvecklingen som utvidgar sig erbjuder internet en enkel källa till 

information. Att förekomsten av våldsbejakande extremistisk information på internet är 

omfattande underlättar för potentiella terrorister i en radikaliseringsprocess. Internet är en faktor 

till processen men kan inte enbart beskyllas som en tillräcklig orsak för radikalisering.100 Det 

ska mer ses som en faktor och är mer en bidragande faktor till att individer sedan tar nästa steg 

för att få fysisk kontakt med andra radikaliserade personer. 

 

6.2 Förebyggande åtgärder 
Sverige fokuserar numera på preventiva åtgärder för att motverka radikalisering istället för som 

tidigare väpnade motåtgärder. Direkt efter 9/11 attentatet användes mer mentaliteten att 

’terrorister ska utrotas’, det betyder att det användes hårt mot hårt. Istället har det nu intagits en 

mer preventiv mentalitet. Först 2010 konstaterade FN:s säkerhetsråd i en resolution att terrorism 

inte kommer att bekämpas enbart med militära, polisiära medel eller 

underrättelseverksamhet.101 Det är fastslått av Europadomstolen att den militäriska metoden 

istället är kontraproduktiv genom att konstatera att; 

” give terrorists the perfect pretext for martyrdom and for accusing 

democracies of using double standards. Such a course of action would only 

serve to create fertile breeding grounds for further radicalisation and the 

recruitment of future terrorists”.102  

För att motverka terrorism krävs inte enbart en effektiv straffrättslig lagstiftning utan 

förebyggande åtgärder av rekrytering och mot radikalisering är nödvändig.103 Det förekommer 

både radikalisering och terrorverksamhet i Sverige för tillfället och av den orsaken är arbetet i 

högre grad väsentlig.104 För att få bukt på terrorverksamheten lägger regeringen fokus på kärnan 

                                                 
95 Säkerhetspolisen, Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, s 34. 
96 Nesser, s 88. 
97 Alimi m fl, s 15. 
98 Vidino, s IX. 
99 Sageman, s 113. 
100 Ds 2014:4, s 100. 
101 S/RES 1963 (2010), Threats to international peace and security caused by terrorist acts. 
102 ECtHR, Saadi v. Italy 25 Februari 2008, Concurring opinion of Judge Myjer, app. Nr. 37201/06 
103 Dir. 2014:155, s 1. 
104 Säkerhetspolisen, Våldsbejakande extremism i Sverige, s 87. 
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till problemen, nämligen radikaliseringen. Regeringens handlingsplan ämnar inte enbart att 

förebygga att individer ansluter sig till terrornätverk utan även att underlätta för avhoppande 

individer. 

Samhällsutvecklingen har utvecklat globaliseringen till att underlätta för globala terrornätverk 

att kunna expandera sin ekonomi och rekrytering. Men även informationsteknologin har gjort 

att det med lätthet går att vidareförmedla sina budskap och även ta del av budskap och politiska 

händelser. Det föranleder att terrornätverken verkar på en global nivå och får till följd att arbetet 

mot terror måste utvecklas och där samarbetet med andra internationella organisationer är av 

yppersta vikt.105 Det framkommer även i historiken och utvecklingen i terrorlagstiftningen. 

Genom nya kriminaliseringar och nya tvångsmedel för att stoppa terrorism men även genom ett 

annorlunda och hårdare debattklimat har det renderat i att kriminalpolitiken dels har blivit 

offensivare men även strängare.106 

En av svårigheterna med att skydda sig mot terrorism är det faktumet att det inte krävs mycket 

av terroristen för att handlingen ska få fatala följder. En terrorgärning kan bestå i en simpel 

handling där en person skaffar vapen och tillverkar en hemmagjord bomb och använder dessa 

på oskyddade offer i en större folkmassa.107 Handlingar som exemplet tidigare kan ske 

impulsivt och kräver ingen längre planering och blir därmed i hög grad svåra att förutse.  

Kampen mot terrorism är inte helt problemfri juridiskt. Det ter sig ganska självfallet att stater 

har ett legitimt intresse i att minimera effekterna av terroristattacker för att skydda sin 

befolkning. I ett välfärdssamhälle är säkerheten det naturliga och skadan det onaturliga. Då 

framstår det naturligt att försöka åtgärda riskerna för skada och att enbart straffrättsliga 

lösningar framstår som otillräckligt för att brotten ska förhindras.108 Kontraterrorism i sig kan 

vara en risk mot samhället när tvångsmedel används för att komma åt potentiella terrorister.109  

Hemliga tvångsmedel kan påverka ideologier, det fria ordet och mötesfriheten negativt om 

myndigheter misstänker terrorism och tvångsmedlen används felaktigt eller missbrukas. Det 

viktiga för konstitution  är att hitta en jämn och proportionerlig balans mellan å ena sidan att 

kunna erbjuda sin medborgare säkerhet och samtidigt respektera frihet och mänskliga 

rättigheter, å andra sidan erbjuda effektiva kontraterroristiska åtgärder.110 Allt för att minimera 

risken att bli ett paternalistiskt övervakningssamhälle där vissa individer eller samhällsgrupper 

riskerar att utsättas för diskriminering.   

6.2.1 Hemliga tvångsmedel 
Vid terroristbrottsmisstanke såsom, finansiering, rekrytering eller terroristbrott har regeringen 

utökat användningsområdet för tvångsmedel. Hemlig avlyssning och övervakning av 

elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning får användas vid förundersökning 

av terroristbrott.111 Problematiken uppstår att vid underrättelseverksamhet med det specifika 

syftet med att bedriva spaning i en framåtsyftande anda är den oförenlig med regler om 

tvångsmedel i rättegångsbalken. Den utökade befogenheten med tvångsmedel motiveras med 

att avsikten med spaning är enbart att förhindra terroristbrott. Ett sätt att möjliggöra 

förhindrande av terrorbrott är att få bättre uppsikt över vad som försiggår och planeras ute i 

landet. Vid bättre insyn om terrorismrelaterad verksamhet ges säkerhetspolisen en möjlighet att 

kunna ingripa tidigt. På liknande sätt jobbar regeringen med preventiva tvångsmedel. På så vis 

                                                 
105 SKR 2011/12 44, s 10. 
106 Ulväng, 2007, s 5. 
107 Träskman, 2007, s 101.  
108 Asp, 2013, s 146. 
109 Heath-Kelly, m fl, s 57. 
110 Nacos, s 172. 
111 Prop 2015/2016:78, s 58f. 
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arbetar säkerhetspolisen annorlunda mot brottsutredande tvångsmedel där säkerhetspolisen 

arbetar med att identifiera ännu okända hot och att förebygga att dessa hot sätts i verk. Samt  

även att systematisk klarlägga individer och grupper som utgör hot mot rikets säkerhet.112 I 

lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, finns bestämmelser om 

möjligheten att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning för att förhindra brott.113 

Eftersom syftet med preventiva tvångsmedel är först och främst att förebygga brott och inte att 

utreda dem blir det ett problem för säkerhetspolisens verksamhet om den endast bedrivs utifrån 

brottsanmälningar. Samtidigt finns det juridiska principer att ta hänsyn till vid användning av 

tvångsmedel. Framförallt legalitetsprincipen, behovsprincipen, proportionalitets- och 

ändamålsprincipen behöver tas i beaktning för att inte överskrida befogenheterna. I och med 

tvångsmedelsanvändning så kommer principerna kollidera med tvångsmedlen, därmed är det 

extra viktigt att beakta principerna vid tvångsmedelsanvändning för att kunna motsvara kravet 

från allmänheten på effektiv brottsbekämpning samtidigt som den enskildes integritetsskydd 

respekteras.  

Det är inte enbart tvångsmedel som har utökade befogenheter utan det syns även i andra lagar. 

Lagen om särskild utlänningskontroll114 visar på långtgående myndighetsbefogenheter i frågan. 

Lagen har tillkommit för att kunna bedriva spaningsverksamhet på potentiella terrorister och 

även för att möjliggöra ett förebyggande av ett terroristattentat.115 I första paragrafen i lagen 

redogörs att med hänvisning till denna lag så kan en utlänning utvisas med hänsyn till rikets 

säkerhet eller misstanke om tidigare terroristverksamhet, förberedelse eller medverkan till 

terroristbrott.116 Lagen reglerar även under vilka förutsättningar tvångsmedel får användas i 

spaningssyfte när ett utvisningsbeslut inte kan verkställas. 117 

 
7.0 Slutsats 
Frågeställning 1: 

Vad har den generella definitionen för terrorism för betydelse i svensk rätt? 

Som anfört saknas en generell definition i internationell rätt och följaktligen även i svensk rätt.   

En definition börjar närma sig men frågan är om den kommer bli fullständig, troligtvis inte. 

Skulle det komma en fullständig definition från internationell rätt skulle det föra med sig en 

stor betydelse för svensk rätt på så vis att Sverige måste rätta sig efter riktlinjerna. Men att 

terrorism är ett såpass levande område i den utsträckningen gör att en definition inte är 

nödvändig, utan endast riktlinjer för ett regelverk är behövligt. Det renderar antagligen i att 

terrorister hittar nya tillvägagångssätt för att utveckla terrorismen om riktlinjerna skulle låsa sig 

vid en definition. Det väsentliga i en definitionsfråga bör vara att bearbeta handlingsmomentet 

i gärningen och följaktligen kunna identifiera vad som inte är terrorism samt särskilja vem som 

är en terrorist eller inte. Det internationella samarbetet som krävs för att utplåna terrorismen 

gynnas av snarlika definitioner för handlingsmomentet då det betyder att stater har liknande 

regler. Den skräck och den befogade respekt som orden terrorism och terrorist medför är det 

                                                 
112 Naarttijärvi M. s 305. 
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betydelsefullt att klargöra vilka handlingar som utgör terrorism. Det är speciellt viktigt för 

debattörer och politiker som har stor påverkan i kampen mot terrorism.  

 

Frågeställning 2: 

Hur påverkar lagstiftningen radikaliseringen i Sverige och vad gör myndigheter för att 

motverka radikaliseringen? 

Sveriges regering har ändrat strategi och arbetar numera hårt med att påverka radikaliseringen 

i ett tidigt skede från att tidigare istället mer fokuserat på militära strategier. Dels har 

strategierna ändrats genom åren av olika anledningar men mestadels för att regeringen fått 

bättre insikt och kunskap inom området men även att terrorismen har utvecklats hastigt. Sen 

likt problemet med terrorismdefinitionen, används olika definitioner av radikalisering i olika 

områden. 

I Sverige ligger fokus i radikaliseringsprocessen mycket på förebyggande åtgärder. En effektiv 

straffrättslig lagstiftning är fördelaktig men då lagstiftningen blir tillämpad först efteråt är oftast 

terrordådet redan genomförd och därmed skadan redan inträffat. Får terrorister igenom sina 

attentat kommer civila till skada och det kan endast hindras genom förebyggande åtgärder. 

Sannolikt har den straffrättsliga regleringen ingen avskräckande effekt på potentiella terrorister 

då martyrskap ses mer som en belöning. Regeringen arbetar även mycket på att underlätta för 

avhoppande individer från terrorverksamhet och inte enbart att förebygga så att individerna 

ansluter sig till terrornätverk. 

Problemen som har framkommit inom terrorlagstiftningen är svåra att urskilja om 

problematiken beror på otillräcklig lagstiftning. Det som framkommer går att analysera till att 

svårigheterna att få terrorister fällda för terroristbrott i Sverige ligger i bevisföringen.   

Vad lagstiftningen gör för att påverka radikaliseringen handlar mer att inskränka på individer 

eller gruppers rättigheter. För att få fullständig kontroll på vad som sker och planeras behöver 

hemliga tvångsmedel lagligt stöd. Hemlig avlyssning, övervakning av elektronisk 

kommunikation eller kameraövervakning ger säkerhetspolisen mer kunskap om eventuella 

planerade attentat och möjligheten till att förhindra terroristbrott. En viktig aspekt för ett 

terrorattentat ligger i att vara oförutsägbar och plötslig, detta kan endast hindras om det inte blir 

oförutsägbart. Utökade befogenheter är en förutsättning för att på sikt kunna identifiera 

potentiella terrorister och slutligen undanröja terrorismen.   

Frågeställning 3: 

Hur påverkar den internationella humanitära rätten terroristbrott? 

IHL:s huvudmål är att skydda civila från våldsamheter. Terrorister har generellt i sina 

terrorattentat riktat in sig på att skada civila och synnerligen ett så stort antal som möjligt för 

att skapa en oro och skräck bland befolkningen. Likväl finns en risk att stater använder sin makt 

för att terrorstämpla organisationer som för en legitim motståndskamp. Alternativt att 

terroristorganisationer felaktigt stämplas i väpnade konflikter för att organisationen utför 

legitima attacker men att statsstyrelse i den väpnade konflikten har stämplat organisationens 

medlemmar som terrorister och därmed kan använda sig av andra befogenheter på ett legitimt 

sätt. 

 Terroristattentat ska aldrig vara tillåtna, där har IHL en stor påverkan, dels för att avgöra 

huruvida det faktiskt är terror eller legitim motståndskamp, dels den viktigaste aspekten, att 

skydda civila. IHL ska inte ha någon påverkan på terroristbrott men aktörer inom väpnade 
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konflikter renderar att utnyttja IHL för egen vinning och för att få andra förutsättningar med 

utökade befogenheter att kunna utmanövrera sina motståndare.  

I början av uppsatsen beskrevs syftet vilket var att klargöra huruvida terrorlagstiftningen i 

Sverige kan klassas som vek eller inte. Med tanke på de friande domar som uppkommit genom 

terrorområdet är det en legitim tanke. Däremot är det konstaterat som slutsats att problemet inte 

ligger i lagstiftningen utan snarare i beviskraven. Det är även tydligt att regeringen lyssnat på  

internationella råd och den kritik som givits och stärkt lagstiftningen därefter till att omfatta 

mer handlingar som kan relateras till terror. Det går att tydligt urskilja en tendens till stramare 

lagstiftning senaste tiden. 
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