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1 Inledning  

1.1  Bakgrund   

Efter attackerna i USA den 11 september 2001 har kampen mot terrorism kanske blivit 

2000-talets viktigaste politiska fråga. Efter att länge ha betraktat terrorism som en 

nationell eller regional fråga övergick terrorism till ett globalt hot. Sedan dess har olika 

konventioner, rambeslut och lagar fastställts i FN, EU och på nationell nivå, i kriget mot 

terrorism.1 Trots detta, har en rad olika terrorattentat skett runtom i Europa.2 Sverige 

bevittnade själv ett attentat med dödlig utgång den 7 april 2017 i Stockholm. Efter 

attentatet höjdes röster om behovet av en ny lagstiftning. Som en följd därav 

presenterade justitieminister Morgan Johansson tillsammans med utbildningsminister 

Gustav Fridolin på en pressträff den 12 april 2017 att regeringen ska snabbutreda frågan 

om möjligheten att kunna kriminalisera deltagande i terroristorganisationer.3 Idag finns 

redan lagstiftning mot terroristbrott som finansieringslagen, terroristbrottslagen, 

rekryteringslagen samt förbudet mot terrorresor.4 Utredningsuppdraget har tilldelats 

Stefan Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, som ska presentera utredningen den 

15 december 2017 och en proposition ska läggas fram före mandatperiodens utgång.5  

Terrorismbekämpningen har intagit en position som suddar ut gränsen mellan 

säkerhetspolitik och kriminalpolitik och har även medfört att många länder utvecklat 

eller tillgripit existerande lagstiftning som går stick i stäv med frågor om mänskliga 

rättigheter och rättssäkerhet.6 Tidigare har förbudet mot deltagande i en 

terroristorganisation bedömts strida mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Men 

Morgan Johansson menar att den inte strider mot föreningsfriheten då den aldrig syftat 

                                                           
1 Dagen efter terrorattentatet antog FN:s säkerhetsråd resolution 1368 och den 28 september 2001 antogs 

resolution 1373 som fastslår att terrorismen är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Redan åtta 

dagar efter 9/11 2001 presenterade EU kommissionen ett förslag till rambeslut (2002/475/RIF) som 

senare blev svensk lag under 2002 (prop. 2001/02:135) och fick sitt innehåll 2003 (prop. 2002/03:38).  
2 T.ex. bombdåden i Madrid 2004, bombdåden i London 2005, terrorattentaten i Norge 2011, 

terrorattentatet mot Charlie Hebdo 2015, terrorattentatet i Paris 2015, terrorattentaten i Bryssel 2016, 

terrorattentaten i Nice 2016, terrorattentatet i Berlin 2016, terrorattentaten i London 2017, terrorattentaten 

i Manchester 2017, terrorattentatet i Barcelona 2017.   
3 TT genom Svenska Dagbladet 2017-06-20.  
4 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2003:148) om 

straff för terroristbrott, lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 

avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, lag (2016:95) om ändring i lagen 

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

annan särskilt allvarlig brottslighet.  
5 Uppdragsbeskrivningen: Ju2017/03958/LP.  
6 Andersson, Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2017 s 241.  
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till att möjliggöra aktivt deltagande i terroristorganisationer.7 Utav de nordiska 

grannländerna har Norge och Danmark numera särskilda straffbestämmelser om 

deltagande i eller främjande av en terroristorganisation.8    

1.2  Syfte, frågeställningar och avgränsningar  

Syftet med denna uppsats är att utreda om en kriminalisering av deltagande i en 

terroristorganisation är förenlig med kriterierna för vad som bör beaktas vid en 

nykriminalisering samt om det inskränker den grundlagsskyddade föreningsfriheten ur 

ett straffrättsligt perspektiv. Därmed kommer jag i denna framställning att redogöra för 

kriterierna för kriminalisering samt undersöka under vilka förutsättningar 

inskränkningar kan göras i föreningsfriheten.   

Syftet med uppsatsen föranleder flera delfrågor som behöver besvaras: vilka kriterier 

bör beaktas vid en nykriminalisering? Kan dessa kriterier motivera kriminalisering av 

deltagande i en terroristorganisation? Vad utgör ett deltagande? Hur förhåller sig den 

föreslagna kriminaliseringen till föreningsfriheten? 

  Det finns flera frågor som hade lämpat sig att besvaras men som jag medvetet valt 

att inte besvara. En uttömmande diskussion om hur begreppet ”terroristorganisation” 

borde definieras hade varit lämpligt, speciellt då jag väljer att definiera närmare hur 

begreppet ”deltagande” ska uppfattas. Men jag nöjer mig med att ge en kortare 

förklaring till begreppet terroristorganisation i kapitel 1.5 som jag anser är tillräcklig för 

att kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Ämnesvalet angränsar även till 

andra rättsområden som folkrätt och internationell straffrätt då terrorismrelaterad 

brottslighet har den naturen, men dessa rättsområden kommer inte att behandlas 

närmare här. 

Den svenska terroristlagstiftningen bygger till stora delar på flera internationella 

instrument från EU och FN, men jag kommer enbart att behandla det svenska 

straffrättsliga systemet, och de internationella instrumenten i den mån de har relevans 

för uppsatsens syfte och frågeställningar. Frågor som bevis- och utredningsmöjligheter 

utvecklas inte närmare och lämnas utan hänseende.   

Vidare finns inga större komparativa inslag vilket kan kritiseras då det hade kunnat 

berika diskussionen om den föreslagna kriminaliseringen är lämplig och effektfull. Men 

                                                           
7 TT genom Svenska Dagbladet 2017-06-20. 
8 147d § straffeloven i Norge och 114 e § straffeloven i Danmark.  
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jag motiverar dess frånvaro med att jag har valt att utgå ifrån de svenska principerna för 

kriminalisering och det svenska straffrättsliga systemet. 

1.3 Om den fortsatta framställningen  

Uppsatsen inleddes med en bakgrund följt av syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

I kapitel 2 ges en genomgång av centrala straffrättsliga principer med en kort 

sammanfattning av de osjälvständiga brottsformerna. I kapitel 3 ges en rättshistorisk 

tillbakablick för att ge en ökad förståelse av vilka ideologier som straffsystemet bygger 

på. Det efterföljande kapitlet beskriver kriminalisering på ett allmänt plan och kopplar 

det till förra kapitlet om den rättsliga och politiska historien då kriminaliseringsfrågor 

handlar om straffrättens funktion och statens och individens förhållande. Sedan beskrivs 

offensiv- och defensiv straffrättsideologi varefter kapitlet avslutas med en presentation 

om olika riktlinjer och principer som formulerats för kriminalisering med utgångspunkt 

i Jarebrogs rättsliga principer för kriminalisering, Claes Lernestedts avhandling 

”Kriminalisering – problem och principer” och de kriterier som presenteras i SOU 

2013:38. Kapitel 5 behandlar föreningsfriheten och vilka inskränkningar som är möjliga 

att göra i den. I kapitel 6 applicerar jag de presenterade kriminaliseringskriterierna från 

kapitel 4 på förslaget om kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation och 

diskuterar huruvida den anses befogad utifrån kriterierna. En diskussion om hur 

förslaget förhåller sig till föreningsfriheten ges också. Avslutningsvis analyserar jag 

vidare kriminaliseringsförslaget i ljuset av det som presenterats under uppsatsens gång 

samt för en principiell diskussion om vilken sorts straffrätt vi vill ha och presenterar 

mina egna reflektioner.      

1.4 Metod och material 

Uppsatsen har inslag av fler än en metod, dels den rättsdogmatiska metoden och dels 

den rättspolitiska metoden. Min frågeställning har en rättspolitisk karaktär som kopplas 

till teoretiska frågor om kriminalisering där det dogmatiska inslaget som måste finnas 

där, skapar en förutsättning för en mer teoretisk diskussion. Med utgångspunkt i 

rättskällor söker den rättsdogmatiska metoden efter en lösning på ett rättsligt problem.9 

Jag kommer att med hjälp av rättskällorna presentera och systematisera de kriterier som 

ställs upp för när en kriminalisering anses befogad och applicera det på regeringens 

kriminaliseringsförslag. I sammanhanget bör det poängteras att det finns de som menar 

                                                           
9 Lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 
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att det råder delade meningar i vad som ska förstås med termen rättsdogmatisk och 

därför ska den inte användas utan en vidare förklaring.10 Dock anser jag att den 

rättsdogmatiska metoden inte behöver ges en vidare förklaring då det är vedertaget vad 

som menas med det.11 Jag försöker att finna svar i rättskällor och skriver sedan ner 

dessa.12 Men för att undvika missförstånd om vad jag menar med termen rättsdogmatisk 

metod kommer nedan en förklaring.  

Det finns även röster som menar att termen ”rättsdogmatisk” är missvisande då den 

inte inrymmer på ett lämpligt sätt den analytiska delen som ändå finns i många 

framställningar liksom denna.13 Claes Sandgren hävdar även att rättsdogmatiken bör 

vara fri från författarens värderingar då idealet är att två rättsvetenskapare ska komma 

fram till samma resultat vid undersökning av samma frågor.14 Medan min uppfattning är 

att det inte nödvändigtvis behöver finnas ett problem i att jag som författare tar ställning 

och värderar olika frågor när jag skriver rättsdogmatiskt. Sandgren menar att 

rättsdogmatikens uppgift är att enbart fastställa gällande rätt utifrån rättskällorna 

medan om man vill analysera rätten så ändras uppsatsens karaktär till en rättsanalytisk 

metod där argumentationen är fri och det finns inget ”rätt svar”.15 Under 

uppsatsskrivandet ämnar varje författare förhålla sig helt objektiv i sin framställning. 

Men det kan inte finnas någon som på fullaste allvar tror på detta. Jag menar, liksom 

Kellgren och Holm att den hermeneutiska tolkningen är beroende av hur vi tolkar vår 

omvärld utifrån vår egen kontext, vilken i sin tur är bunden till tid och kultur.16 

Uppsatsen innehåller ett historiskt avsnitt där just detta kommer att belysas. Jag 

                                                           
10 Kellgren, Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007 s 47.  
11 Redan termin 1 på juristprogrammet vid Uppsala universitet ”indoktrineras” studenter i den ”juridiska 

metoden” som med andra ord är den rättsdogmatiska metoden där studenter tidigt lär sig att söka svar på 

juridiska frågor i rättskällorna. Därmed är min rättsvetenskapliga metod som Jan Hellner uttrycker det 

”påverkad av den intellektuella miljö i vilken jag är utbildad” – Hellner, Metodproblem i 

rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, 2001 s 5 f. Petter Asp anser inte heller att det finns 

anledning till att ”utförligt diskutera metodfrågor i juridiska avhandlingar, såvitt inte metoddiskussionen 

går utöver den metod (eller de metoder) som faktiskt används i avhandlingen”. Han menar att metoden 

framgår i själva framställningen och utgör karaktären i den juridiska argumentationen. Asp, EG:s 

sanktionsrätt – ett straffrättsligt perspektiv, 1998 s 40.  
12 ”Det finns naturligtvis inte någon anledning att inte vara uppriktig: rättsdogmatisk forskning använder i 

regel ingen vetenskaplig metod. Man läser tryckt text på samma sätt som man läser en tidning eller en 

roman” – Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s 8.  
13 Till exempel Anders Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i festskrift till Stig 

Strömholm, 1997, Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015.  
14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015 s 45.  
15 Sandgren a a s 45 f. 
16 Kellgren, Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007 s 55. Författarna menar att detta dock inte får 

tolkas som att det råder en fullständig relativism. Att hävda att det inte finns någon sanning eller att all 

kunskap enbart är ett uttryck för egenintresset gör att man som författare får problem med sin egen 

trovärdighet.   
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beskriver hur dagens kriterier för kriminalisering utformats, vilket tydligt visar hur 

dåtidens samtid har influerat vår uppfattning kring straffsystemet.17 Därmed ska 

objektiviteten förstås som ett ideal som jag eftersträvar i mitt skrivande.  

Den rättspolitiska metoden har till syfte att analysera om rätten ska ändras utifrån ett 

specifikt perspektiv så att ett visst ändamål eller en viss värdering bättre kan tillgodoses. 

I uppsatsen diskuterar jag huruvida de kriterier som finns idag för kriminalisering är 

godtagbara och tillräckliga eller om det är så att de behöver omvärderas och revideras 

för att vår samtid har förändrats till att det inte längre är frågan om huruvida det 

kommer att ske ett terrorattentat utan snarare när det kommer att ske. Den rättspolitiska 

metoden innehåller principiella ställningstaganden om hur lagen fungerar samt hur den 

bör fungera och tillåter därmed författaren att argumentera utanför systemets uppställda 

syften.18  

Uppsatsens källor bygger i huvudsak på två typer av litteratur. Dels offentlig tryck i 

form av utredningar och annat riksdagstryck samt rättsvetenskaplig litteratur, läroböcker 

och avhandlingar. Uppsatsen bygger också på en redogörelse för straffrättsvetenskapens 

utvecklingslinje i Europa och i Sverige från tidig medeltid fram till idag. Den historiska 

tillbakablicken har ett begränsat utrymme och framställningen är avsedd att fungera som 

en allmän orientering. Under arbetets gång har jag funderat över mina val av 

rättsvetenskapsmän, vilka fått bli bärare av den rättsvetenskapliga historien.19 Av 

utrymmesskäl och då det inte är uppsatsens syfte att skriva en deskriptiv uppsats om den 

straffrättsliga utvecklingen har många personer som säkert i andra sammanhang hade 

varit värda att nämna inte nämnts. Jag har behövt göra ett urval utifrån de som jag 

bedömer är viktiga att nämna och som berikar framställningen. Av det skälet har de som 

varit mest framträdande också fått mer utrymme, medan andra bara nämnts kortfattat.  

För att besvara frågeställningen undersöker jag närmare föreningsfriheten och lämnar 

de övriga fri- och rättigheterna utan hänseende.    

1.5 Begreppsliga och terminologiska frågor  

Idag finns det inte en gemensam internationell definition av begreppet terrorism. 

Därmed definierar varje land utifrån sina egna nationella intressen vad terrorism är och 

                                                           
17 Detta ska förstås som att ”gällande rätt” är ständigt föränderligt och att den juridiska argumentationen 

sker i en viss kontext. Vilket även gäller den här uppsatsen.  
18 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015 s 48.  
19 Jag använder ordet rättsvetenskapsmän och inte rättsvetenskapare då det – tyvärr får man säga – enbart 

är män som av historiska skäl tagit plats och format den. Vem vet, tillbakablicken hade kanske sett 

annorlunda ut om kvinnor gets utrymme i det offentliga rummet.     



10 
 

vilka handlingar som faller inom terroristhandlingar. EU:s medlemsländer har en 

gemensam definition av vad terroristbrott är, vilket återfinns i lagen om straff för 

terroristbrott.20 Begreppsförvirringen märks tydligt när man läser och pratar om 

terrorattentat, terrorattack och terrordåd. I vardagsspråk behöver inte detta vålla några 

större problem men i en juridisk kontext är det problematiskt och det behöver 

tydliggöras vilken term som används samt vad den inrymmer. I denna framställning 

kommer jag att använda mig av termen terrorattentat för att inte skapa förvirring.  

Det saknas även en enhetlig och internationell definition av begreppen terrorist och 

terroristorganisation. Men för att kunna utreda om deltagande i en terroristorganisation 

kan kriminaliseras är det nödvändigt att förtydliga vad en terroristorganisation är. Detta 

behandlades nyligen med anledning av att straffansvar för finansiering av sådan 

organisation infördes i 3 § finansieringslagen den 1 april 2016 med anledning av 

FATF:s rekommendationer angående finansiering av terrorism.21 Enligt FATF:s 

definition är en terroristorganisation en grupp av fysiska personer som uppfyller 

kriterierna för en terrorist och som företar sådana handlingar. En terrorist är en fysisk 

person som begår terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig 

skyldig till försök, förbereder, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Till 

skillnad från bland annat Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och andra 

instanser anser regeringen att dessa definitioner är tillräckligt tydliga för att avgöra vilka 

personer och organisationer som avses.22 Därmed kommer jag att utgå ifrån regeringens 

definition och inte själv försöka definiera vad som utgör en terroristorganisation. 

Däremot föranleder frågeställningen att detta ändå berörs i vissa hänseenden.  

   Under arbetets gång har det även uppstått begreppsförvirring för mig själv då 

media i sin nyhetsrapportering om snabbutredningen har använt olika termer om vad det 

är som ska utredas. Termer som samröre, deltagande och medlemskap har använts vilket 

har fått mig att undra om det juridiskt gör någon skillnad beträffande vilken term som 

används eller om de bara utgör synonymer till varann. I uppdragsbeskrivningen används 

dock termen deltagande vilket också är den term jag kommer att använda mig av. Vad 

                                                           
20 Se 2 § Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Artikel 1.1 (2002/475/RIF) om bekämpande av 

terrorism och artikel 3 i 2017 års direktiv om bekämpande av terrorism (2017/541). 
21 Financial Action Task Force (FATF) är en mellanstatlig organisation som utformades i Paris 1989 vars 

arbete syftar till att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiering av spridning av 

massförstörelsevapen och andra hot mot det internationella finansiella systemet, genom att utarbeta 

rekommendationer och standarder. Idag består FATF av 34 medlemsländer (däribland Sverige) och ett 

antal observatörer och regionala organisationer. Mer information finns på FATF:s hemsida.  
22 Prop. 2015/16:87 s 49. 
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som utgör ett deltagande och vilka handlingar som faller in under termen diskuterar jag 

i kapitel 6.2.     

2 Den straffrättsliga systematiken  

Straffrätten bygger på ett antal grundläggande principer som är styrande för hur nya 

straffbestämmelser kan antas men även hur domare ska döma i dessa fall. Vissa 

principer är skrivna i lag medan andra är så pass grundläggande att de inte finns 

nedskrivna. Detta kapitel syftar till att beskriva dessa principer och redovisa vad det 

svenska brottsbegreppet innebär samt redogöra för de osjälvständiga brottsformerna då 

syftet och frågeställningarna kräver en redogörelse.     

2.1 Brottsbegreppet  

Den straffrättsliga systematiken kokar ner i brottsbegreppet, vilket anger faktorer som 

måste vara uppfyllda för att ett brott ska föreligga.23 De faktorer som anges kan delas in 

i två delar, där den första bedömningen är den otillåtna gärningen (rättsstridiga 

gärningen) och den andra bedömningen är det personliga ansvaret (skulden).24 

Gärningen måste ha en fysisk karaktär och vid underlåtenhet att man inte ingriper när ett 

ingripande borde ha skett. Därmed är åsikter, avsikter och attityder inte föremål i sig för 

kriminalisering utan måste komma till uttryck på något vis som genom kommunikation 

med en annan.25  

Som nämnts är inte en straffbar gärning tillräcklig för utdömande av straff utan 

skuldkravet måste vara uppfyllt. I svensk rätt finns det två typer av skuldformer, uppsåt 

(dolus) och oaktsamhet (culpa). Uppsåt betyder att gärningsmannen är medveten om 

vad hen gör och oaktsamhet betyder att gärningsmannen åtminstone borde förstå vad 

hen gör. Täckningsprincipen kräver att de olika rekvisiten för den otillåtna gärningen 

täcks av någon utav de två skuldformerna.26 För utdömande av straff krävs det även att 

det finns ett orsakssamband mellan den begångna gärningen och skadan/faran.27  

Redan av brottsbegreppet framgår det att den straffrättsliga systematiken är 

uppbyggd kring den enskilda individens personliga ansvar. Enbart den som har ett 

                                                           
23 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 58: den definition av ”brott” som anges i 1 

kap. 1 § BrB – att en gärning är belagd med straff – är nödvändig men inte tillräcklig. Andra uppräknade 

förutsättningar (brottsrekvisit) måste också vara uppfyllda.     
24 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 58 f. 
25 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 71.  
26 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 64.  
27 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 78.  
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personligt ansvar till en gärning kan anses skyldig till brott. Det personliga ansvaret 

bedöms sedan utifrån gärningsmannens personliga förutsättningar och psykiska 

inställning till gärningen. I verkligheten begås dock brott ofta i grupp tillsammans med 

andra människor.    

2.2 Osjälvständiga brottsformer   

De straffbestämmelser som stadgas i brottsbalken är varken fullständiga eller anger hur 

långt kriminaliseringen sträcker sig. Därför kompletteras bestämmelserna av de 

osjälvständiga brottsformerna i 23 kap. BrB som kriminaliserar dels gärningar som 

utgör steg på vägen till ett fullbordat brott och dels gärningar som består i medverkan 

till straffbestämmelsen.28   

2.2.1 Försök till brott  

Försök kännetecknas av vad man gör och vad man har uppsåt att göra. 23 kap. 1 § 1 st. 

BrB stadgar att för försöksansvar straffas den som påbörjat utförandet av ett brott som 

inte fullbordats och att någon av farerekvisiten är uppfyllda.29 Dessutom måste 

försöksansvaret vara särskilt föreskrivet. Det som avgränsar försök är dels när 

försökspunkten är nådd och dels när fullbordanspunkten är nådd. När de olika punkterna 

är nådda, bedöms utifrån det särskilda straffbudet och den praxis som finns.30  

2.2.2 Förberedelse till brott  

Reglerna om förberedelse hittas i 23 kap. 2 § 1 st. BrB och liksom försök är det enbart 

särskilt angivna fall som är kriminaliserade. Det som utgör förberedelse är enligt 

paragrafen att gärningsmannen har uppsåt att utföra eller främja brottet genom att vidta 

förberedelsegärning. Vilket betyder att förberedelsen kan vara både egenförberedelse – 

där gärningsmannen avser att föröva brottet själv – och förberedelse som relaterar till ett 

brott som någon annan ska utföra. Vidare förutsätter förberedelseansvar att 

händelseförloppet inte utvecklats till försök eller fullbordat brott.31    

2.2.3 Stämpling till brott 

Reglerna om stämpling stadgas i 23 kap. 2 § BrB och förutsätter precis som vid ansvar 

för försök och förberedelse att det är särskilt föreskrivet. Stämplingsgärning kan bestå i 

att gärningsmannen har i samråd med annan beslutat att begå ett brott, söker anstifta 

                                                           
28 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 396. 
29 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 397.  
30 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 402-406. För vidare läsning se refererad bok kap. 6.2   
31 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 410 f. För vidare läsning se refererad bok kap. 6.3 
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annan att utföra gärningen eller åtar sig att utföra eller erbjuder sig att begå ett brott. 

Ansvar för stämpling kräver uppsåt samt att det inte övergått till förberedelse, försök 

eller fullbordat brott.32  

2.2.4 Medverkan till brott  

Som nämndes i slutet av kapitel 2.1 beskriver straffbestämmelser en gärning utförd av 

en person, men i själva verket begås brott ofta under samverkan av flera personer. 

Reglerna härom återfinns i 23 kap. 4 § 1 st. BrB som fastslår att det inte enbart är den 

som utfört gärningen som kan dömas utan även den som främjat den med råd eller dåd. 

Vad som menas med främjande och råd eller dåd har i förarbeten förklarats som någon 

”övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning vore det så än blott 

genom att styrka de andra i deras uppsåt.”. 23 kap. 4 § 2 st. BrB anger att den som 

förmår annan att utföra brottet ska dömas för anstiftan eller till medhjälp. Tredje stycket 

stadgar att varje medverkande ska bedömas utifrån det uppsåt/oaktsamhet som ligger 

honom till last, vilket innebär att medverkansansvaret är självständigt i förhållande till 

gärningsmannaskapet.  

2.2.5 Medgärningsmannaskap   

Vad som vidare inte framgår i lagtexten är situationer där flera personer kan vara 

gärningsman i strikt mening utan att någon av de självständigt uppfyller brottsrekvisiten 

men att det de gör tillsammans är otillåtet. I domskäl kan formuleringar som 

”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i samråd” förekomma vilket 

betecknar medgärningsmannaskap.33  

3 En rättshistorisk tillbakablick  

För att förstå den nutida svenska kriminalpolitiken och förstår hur det straffrättsliga 

system har utformats är det nödvändigt att göra en historisk tillbakablick för att söka 

svar i de ideologiska grunderna som ligger bakom det straffrättssystem vi har idag. 

Genom en kartläggning av de bakomliggande idéerna är det lättare att identifiera 

konflikter och möjligen lättare att finna rimliga lösningar på dagens kriminalpolitiska 

problem. Den historiska tillbakablicken tar avstamp i den tidiga medeltidens regionala 

                                                           
32 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 412 f. För vidare läsning se refererad bok kap 

6.3 
33 För en mer ingående analys av gärningsmannaskapet se Erik Svenssons avhandling, 

Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott, 2016. 
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samfund och fortsätter 700 år framåt till 1900-talets centraliserade samhälle och 

avslutas med en nutidsprognos om var vi befinner oss idag. Kapitlet syftar till att visa 

att synen på stat-brott-straff har skiljt sig åt genom historien och att synen på brott och 

straff är ideologiskt styrt.  

3.1  Övergången från ättesamhället till centralmakten  

Före reformationen kännetecknades det medeltida lokalsamhället av konfliktlösning 

mellan socialt förhållandevis jämlika parter, vars rättskipning hade sina rötter i de 

germanska stammarnas rättssedvänjor. Dessa parter bestod inte av individer utan av 

ätter. Ättesamhällets organisation baserades på att varje individ tillhörde en ätt. Den 

som inte var med i någon ätt var fredlös och stod helt utanför det sociala systemets 

samhällsskydd. Idén om den självständiga individen som en avgränsad social enhet 

saknades helt på den tiden. Detta präglade även straffrätten som byggde på 

konfliktlösning mellan ätter och inte individer. Vid en oförrätt begången av en 

ättemedlem mot en annan ättemedlem innebar detta i första hand att en konflikt uppstått 

mellan två ätter och inte mellan de två respektive medlemmarna. Huruvida skadan skett 

med avsikt, genom vårdslöshet eller om det var en olyckshändelse hade ingen betydelse 

vid den tiden. För att neutralisera den kränkning som oförrätten inneburit fanns två 

tillvägagångssätt, hämnd eller bot. Syftet med straffet var restitution, alltså att återställa 

ordningen som brottet rubbat. Hämnden behövde inte nödvändigtvis riktas mot 

förövaren av brottet utan annan manlig medlem i dennes ätt gick bra. Då ättens 

återställande av heder är viktig fanns det inget hinder mot att hämnas en hämnd.34  

Den judiciella revolutionen är den process som Västeuropa genomgick, där 

lokalsamhällets rättsskipning gradvis trängdes ut av centralmakten i samband med 

statsbildning. Sveriges judiciella process började runt år 1000. På den tiden är kungens 

ställning som monark för riket svag och det är inte förrän Gustav Vasas tid på 1500-talet 

som man kan prata om en svensk stat. 35    

Den katolska kyrkan hade ett stort inflytande på rättskipningen under den svenska 

centralmaktens tid när Sverige kristnas under 1000- och 1100-talen. Den svenska 

kyrkan med påven som överhuvud hade en egen lagstiftning och domsrätt inom vissa 

områden som familjeliv och sedlighet.36 Det mest framträdande inflytandet kyrkan förde 

                                                           
34 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 36 – 37. 
35 Lernestedt a a s 36-41.  
36 Lernestedt a a s 37.  
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med sig var den kristna skuldtanken som bygger på att individen ska klandras på 

moraliska grunder för det fel som begåtts. Denna innovation medförde att den primitiva 

straffrätten – där det som var av betydelse var att en orätt hade skett – övergick med 

hjälp av skuldtanken till att ta hänsyn till huruvida orätten skett med avsikt eller ej.37 På 

så vis förflyttas fokus till den enskilda gärningsmannen som dessutom bär skuld till det 

inträffade och bort från ätten. Detta avspeglar sig till exempel i Östgötalagen som 

stadgar ett minimikrav på att hämnd tillåts om den riktas mot gärningsmannen: ”Nu får 

man ej hämnas på en annan än den som har gjort gärningen, hämnas man så, då bryter 

man konungens edsöre.”38 Men kyrkans influenser ska inte förbipassera helt okritiserat. 

Genom 1608 års Kristoffers landslag infördes den mosaiska rätten – de tio budorden – 

vilket framhävde talionsprincipen. Principen öga för öga och tand för tand hade i början 

det humana inslaget att man inte får utkräva hårdare straff än den skada som man lidit. 

Detta kom dock senare att tolkas så att man skulle ge igen på samma sätt som man själv 

lidit en orätt.39  

Under Gustav Vasas kungadöme bröts banden till den katolska kyrkan – vilket 

benämns som reformationen – och en centralförvaltning började ta form.40 I Sverige 

gick man över från den katolska läran till den lutherska läran. Kungen behövde inte 

längre dela makten med kyrkan och fick positionen som guds ställföreträdande ledare på 

jorden och blev därmed även överhuvud för kyrkan.41 Den lutherska lärans teorier om 

en centralmakt kom som en gåva till kungar och furstar som såg maktmöjligheterna. 

Den stora uttolkaren av denna idé var den franska filosofen Jean Bodin som hyllade den 

suveräna nationalstaten och utvecklade teorin om en suverän monark vars makt 

begränsades av en gudomlig naturrätt.42  

Sammantaget kan man säga att den svenska straffrätten byggde på vedergällnings- 

och avskräckningsprinciperna. Vedergällningsprincipen hade sin grund i den primitiva 

människoviljan att hämnas och ge igen medan avskräckningsprincipen grundade sig i att 

straffa brottslingar hårt i syfte att avskräcka andra att begå brott.43 

                                                           
37 Munktell, Brott och straff i svensk rättsutveckling, 1943 s 9.  
38 Östgötalagen, Edsörebalken 2 fl § 2.  
39 Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 74. 
40 Häthén, Stat och straff, 2014 s 116.  
41 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 41.  
42 Häthén, Stat och straff, 2014 s 63 f. 
43 Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 74. 
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1734 års lag innebar inte några större nyheter utan vedergällnings- och 

avskräckningsteorin som bottnade i den mosaiska rätten fortsatte att dominera. Trots 

detta var den svenska straffrätten mild i jämförelse med andra europeiska länder.44 

3.2  Kontraktsteorier, upplysningen och det liberala rättsstatsidealet    

Vid sidan av Bodin fanns Thomas Hobbes som ytterligare en förespråkare för en stark 

kungamakt. I sitt verk ”Leviathan” (1651) presenterade han sin teori om 

nödvändigheten av en stark kungamakt för att säkerställa samhällets fortlevnad och 

människors lycka. I enlighet med naturrättens idétradition resonerade Hobbes i termer 

av ett socialt kontrakt som människor ingår i för att undgå kaos och förstörelse i allas 

kamp mot alla som annars är naturtillståndet. För Hobbes är lyckan viktigare än 

friheten.45 

Även John Locke hade sina teorier grundat i det sociala kontraktet, men till skillnad 

från Hobbes förespråkade han en mer begränsad kungamakt. Locke menade att 

samhällets invånare endast hade överlämnat en del av sina rättigheter till fursten för att 

kunna leva tillsammans. Därför måste statens makt begränsas till enbart nödvändiga och 

lagbundna inskränkningar. Vissa rättigheter som rätten till personlig säkerhet och rätten 

till frihet var så pass grundläggande att om dessa rättigheter kränktes, var invånarna 

berättigade att göra revolution. Därmed är det centrala i Lockes teori friheten.46 

Det revolutionerande i Lockes teorier var att statsrätten uppbars av samhällets 

medborgare och inte av en gudomlig ordning. Fursten legitimerades underifrån istället 

för ovanifrån. Dessa idéer tillsammans med hans teorier om det sociala kontraktet kom 

att få stor betydelse för Europas politiska och straffrättsliga utveckling som idag ligger i 

grunden i moderna demokratier.47  

Den europeiska straffrätten genomgick en stor förändring i slutet av 1700-talet. Det 

blev en tydlig brytning med den traditionella synen på straffrättens ändamål och 

funktion. Den religiöst präglade straffrätten började försvinna och ersattes av 

upplysningsrörelsen med ledord som förnuft, rättvisa och laglighet. Befolkningen skulle 

                                                           
44 Munktell, Brott och straff i svensk rättsutveckling, 1943 s 39, Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 195, 

Häthén, Stat och straff, 2014 s 159. 
45 Häthén a a s 64. 
46 Häthén, a a s 66 f.  
47 Nergelius, Rättsfilosofi – Samhälle och moral genom tiderna, 2006 s 49-51.  
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uppgraderas från undersåtar till medborgare och inneha ett antal oföränderliga 

rättigheter.48  

En av upplysningstidens större influenser var Cesare Beccaria som med sitt verk 

”Dei delitti e delle pene”49 (1764) utformade straffrättsprinciper som är aktuella än 

idag.50 Hans teori var att straffens stränghet skulle överensstämma med nationens 

utvecklingsgrad och att straffet ska vara nödvändigt och stå i proportion till brottet.51 

Dessa krav på legalitet och förutsebarhet ledde fram till ett mer systematiskt 

straffrättssystem, som ett sammanhängande lagverk.52 

I början av 1800-talet fick straffrätten en sekulariserad filosofisk bas och blev en 

egen vetenskap. En viktig gestalt i denna riktning var Anslem von Feuerbach som 

traditionellt beskrivs som den liberala rättsuppfattningens föregångsman inom 

straffrätten. Han betonade legalitetsprincipen och gav den dess klassiska uttryck.53 

Precis som Hegel och Kant ansåg Feuerbach att straffrättens syfte är att vedergälla 

brott.54 Detta är raka motsatsen till upplysningsfilosofins idé om allmän- och 

individualprevention. Det som båda skolorna dock har gemensamt är att straffet måste 

stå i proportion till brottet.55   

På pappret är dessa idéströmningar olika, men ur dessa växte det fram en enhetlig 

föreställning om hur straffrätten borde vara utformad. En föreställning som kom att 

dominera större delen av 1800-talet och som idag betecknas som den klassiska.56 De 

grundläggande principerna som utvecklade straffrätten var:  

1. Egalitets- och likhetsprincipen, vilket betydde att lika brott fick lika straff 

oavsett vem gärningsmannen var. 

2. Proportionalitetsprincipen där straffets stränghet ska stå i proportion till brottets 

svårighetsgrad. 

                                                           
48 Häthén, Stat och straff, 2014 s 119-135.  
49 ”Dei delitti e delle penne - Om brott och straff”, Cesare Beccaria.  
50 Häthén, Stat och straff, 2014 s 136-141.  
51 Beccaria, s 197. På den tiden opponerande sig andra upplysningsfilosofer som Montesquieu, Voltaire 

och Rousseau också mot den grymma och godtyckliga straffrättskipningen. Liksom Beccaria krävde de 

att straffen skulle stå i rimlig proportion till brotten och att straffrättskipningen var lagbunden.  
52 Häthén, Stat och straff, 2014 s 134.  
53 Häthén a a s 182.  
54 Strahl, Den svenska kriminalpolitiken, 1970 s 26, Häthén, Stat och straff, 2014 s 182 f.  
55 Strahl a a s 25-26.  
56 Strahl, a a s 26.  
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3. Legalitetsprincipen vilket innebar att en handling måste vara definierad som 

brott för att leda till ett straff.57 

Dessa principer blev tongivande för den liberala rättsstaten som förespråkade individens 

frihet inom en rättslig reglering som gav hen rättigheter och skyldigheter. Därmed kan 

enbart någon som begått en straffbar handling straffas utifrån den existerande lagen. 

Detta bidrog till individens frihet och trygghet och systemet tillfredsställde anhängare 

av vedergällningstanken såväl som anhängare av preventionstanken.58  

Det dröjde inte länge innan upplysningstidens idéer spred sig inom Sverige och 

påverkade olika lagstiftningsområden. Gustaf den III lät sig inspireras av 

upplysningsfilosofer som Montesquieu och Beccaria. Därmed var det ingen slump att 

den stora straffrättsreformen skedde under hans regeringstid.59 Men det var inte förrän 

1832 som lagkommittén la fram ett förslag till en allmän kriminallag. Det finns tydliga 

spår av upplysningstidens idéer och ett stort inflytande från utländsk rätt. Kropps- och 

skamstraff avskaffades och dödsstraffet inskränktes till stora delar. Man införde ett 

latitudsystem där straffen för ett brott är relativt bestämt med en lägsta och högsta gräns. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det nya förslaget byggde på rättssäkerhetstanken – 

ingen straff utan ett tydligt straffstadgande – samt fick en mer human inriktning. Men 

1834 års kriminallag mötte stort motstånd och det var inte förrän 1864 som en ny 

strafflag antogs.60  

3.3 Rättsstaten möter socialstaten  

I slutet av 1800-talet växte kollektivismen fram som en reaktion mot individens frihet. 

Dess företrädare såg individen som en del av samhället på ett sätt som man tidigare inte 

gjort. De moderna politiska ideologiernas framväxt satte även sina spår i olika 

straffrättsteorier där man menade att brottets orsaker kom från samhället och inte 

individen. Fram växte två skolor som hade sina teorier om brottets orsaker som en 

produkt av samhället. Den positiva och den sociologiska skolan.61 

Läkaren Cesar Lombroso var tongivare till den positiva skolan och formulerade en 

teori om den så kallade förbrytarmänniskan. Han ansåg att det fanns individer som på 

                                                           
57 Häthén, Stat och straff, 2014 s 184.  
58 Strahl, Den svenska kriminalpolitiken, 1970 s 27.  
59 Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 197, Häthén, Stat och straff, 2014 s 153.   
60 Munktell, Brott och straff i svensk rättsutveckling, 1943 s 42 f, Häthén, Stat och straff, 2014 s 204-206  
61 Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 290.  
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grund av sin biologiska uppsättning var predestinerade till att begå brott.62 Enrico Ferri 

utvecklade vidare Lombrosos idéer och skapade en teori om att brottslingen saknar fri 

vilja och därför inte kan straffas utan behandlas och botas.63     

Den sociologiska skolan växte fram ur kritiken mot förhållandena i industrialiserade 

städer som befolkades av ett fattigt proletariat där moralen bröts ned. Man menade att 

det var dessa levnadsförhållanden som orsakade brottsligheten och att brottet är en följd 

av både inre och yttre faktorer och inte enbart medfödda faktorer som Lombroso 

hävdade. Franz von Liszt var framträdande inom den sociologiska skolan och ville 

genom Marburgprogrammet bekämpa kriminalitet som fenomen. Denna inriktning är 

det som på senare tid kommit att kallas för kriminalpolitik.64 Till skillnad från den 

klassiska skolans syn på straffet – vedergällning och rationell allmänprevention – 

menade Von Liszt att den kunde legitimeras på vetenskaplig grund och användas för att 

bekämpa brottslighet.65 

Dessa idéströmningar kom även till Sverige och influerade Johan Thyrén som delade 

Von Liszt syn på samhället. Att hot mot samhället ska kriminaliseras med utgångspunkt 

i rättsstatens grundprinciper.66 I sitt arbete ”Principerna för en strafflagsreform” (1910) 

diskuterade han en principstyrd straffrätt som dock aldrig förverkligades. Fram till 

ikraftträdandet av brottsbalken (1965) gjordes mindre justeringar i strafflagen. Arbetet 

fram till den nya brottsbalken skedde under Karl Schlyter67 som var justitieminister i 

mitten av 1930-talet. Liksom Thyrén var Schlyter influerad av Von Liszts idéer men 

han var mer fri från de äldre straffideologierna och mer resultatinriktad med 

individualprevention i fokus.68 Det påföljdssystem som antogs i och med brottsbalken 

byggde på behandlingstanken. Vilket betyder att grunden för straffet var vård och 

brottslingen skulle behandlas för att förebygga framtida brottslighet istället för att låsas 

in för bestraffning.69  

3.4  Nyklassicism    

Behandlingsidealet mötte under senare delen av 1900-talet stor kritik då proportionalitet 

mellan brott och straff hamnade i skuggan då påföljden relaterades till det individuella 

                                                           
62 Häthén, Stat och straff, 2014 s 187 f. Inger, Svensk rättshistoria, 2011 s 292.  
63 Häthén, a a s 190 f. Inger, a a s 293.  
64 Häthén a a s 190-192. 
65 Häthén, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik, 1990 s 79, Inger a a s 291.   
66 Häthén, a a s 167.  
67 Som ett kuriosum kan nämnas att han även var kusin med Thyrén.  
68 Häthén, Stat och straff, 2014 s 250-252. 
69 Ekbom, Björkgren, Nygren, Resberg, Människan, brottet, följderna, 2016 s 78 f.  
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behandlingsbehovet och inte till brottet. Vilket också innebar att kravet på likhet inför 

lagen inte uppfylldes då likvärdiga brott kunde innebära olika påföljder med hänvisning 

till vård- och behandlingskravet.70 Som en följd av rättsosäkerheten växte 

nyklassicismen fram som en motreaktion. Vilket innebar en strävan att återvända till det 

liberala rättsstatsidealet som utvecklats i kölvattnet på upplysningstiden med ledord som 

legalitet, ekvivalens, humanitet, proportionalitet och förutsebarhet. Därmed skedde 

förändringar i påföljdssystemet 198971 där brottets straffvärde var i fokus och en 

brottsling handling bestraffades för att den var klandervärd. Graden av klander avgör 

senare hur mycket samhället behöver ingripa.72 

3.5  Preventionism och hotbildsindustrin  

På den ständiga frågan huruvida brottsligheten totalt sätt ökat eller inte svarar svenska 

myndigheter enigt om att den organiserade brottsligheten har ändrat karaktär och blivit 

farligare och är mer avancerad idag.73 Detta beskrivs ofta i termer av en hotbild vilket 

inger intrycket av att det är en förändring som har skett som i sin tur framkallar en 

känsla av rädsla. Det rationella i en sådan situation är att skydda sig vilket betyder att 

anpassa brottsbekämpningen efter den ökade brottsligheten. Om man godkänner 

verklighetensbeskrivningen – att den organiserade brottsligheten har ändrat karaktär och 

blivit farligare och mer avancerad – torde det finnas ett samband mellan nya hotbilder 

och förändringar i straff- och straffprocessrätten. Detta i sig är inte särskilt 

kontroversiellt men väcker ändå frågor då det bygger på premissen att det finns grundad 

anledning att vara rädd. Men finns det fog för de nya hotbilderna? Vem ska vi vara 

rädda för? Föranleder hotbilderna att nya åtgärder tas vid, och är de föreslagna 

åtgärderna effektiva?74 I diskussionerna om vem vi ska vara rädd för räcker det med att 

referera till organiserad brottslighet och terrorister.  

Att reagera mot hot när man känner rädsla är rationellt, men om rädslan är 

konstruerad verkar reaktionen orimlig och irrationell. Det finns de som menar att det 

verkliga hotet är hotbildsindustrin.75 Det är nödvändigt att granska alla hotbilder då 

                                                           
70 Ekbom, Björkgren, Nygren, Resberg, Människan, brottet, följderna, 2016 s 79. 
71 Frågan om påföljds- och straffrättssystemets utformning adresserades i en rapport från 

Brottsförebyggande rådet – Nytt straffsystem (Brå 1977:7), som resulterade i 1989 års straffvärdereform.   
72 Ekbom, Björkgren, Nygren, Resberg, Människan, brottet, följderna, 2016 s 78 f.  
73 Polismyndigheten, säkerhetspolisen, åklagarmyndigheten. 
74 Ulväng, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet - vad är det som har hänt och vad skall vi 

göra? SvJT 2007 s 2. 
75 Se Andersson, Hotet från hotbilderna, SvJT 2007, samt Flyghed, Kriminalitetskontroll – baserad på 

tro eller vetande? SvJT 2007.   
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deras brist på realism förorsakar en undran över huruvida de verkligen borde tillmätas 

så stor betydelse. Det ska tilläggas att de hotbilder som det talas om idag också 

motiveras av aktörer med moraliska eller politiska ambitioner och det borde bara därför 

diskuteras huruvida man borde ta dessa på allvar. Att konstruera en verklighet av en 

icke existerande – eller åtminstone inte till den graden existerande hotbild – kan 

resultera i att insatser riktas mot fel hotbilder. Vilket i sin tur riskerar att urholka 

respekten för integritet och rättssäkerhet.76    

I debatten om den ökade brottsligheten och de nya hotbilderna är kriminologer och 

straffrättsakademiker eniga om att något har hänt, men enligt dessa är det inte att vi 

borde vara mer rädda idag än för några år sedan eller att brottsligheten har blivit 

farligare. Hotet består istället av ett polariserat debattklimat som föranlett en mer 

offensiv och strängare kriminalpolitik med tydligt ökade repressionsnivåer. När bilden 

av den ökade brottsligheten accepteras resulterar det i åtgärder som medför att 

fundamentala rättsliga och etiska krav som ställs på en hederlig kriminalpolitik efterges. 

Detta är en ny trend som går att vittna både i Sverige och internationellt och har fått 

namnet preventionism av Petter Asp.77 Asp menar att straffrätten har ändrat inriktning 

de senaste åren. Den har gått från att ha som målsättning att skapa en realistisk 

brottskontroll där åtgärder formas av rationalitet och humanitet till en offensivt inriktad 

straffrättspolitik med slagord som effektivitet, säkerhet och nolltolerans.78  

Som ett led i preventionismens anda har det liberala rättstatsidealets idéer – att 

straffrättens viktigaste uppgift är att skydda medborgare mot statens maktutövning – 

ersatts av en ideologi där medborgare behöver skyddas mot brott och brottslingar. Vissa 

brottslingar utmålas som ett hot i sig vilket skapar fiender inom staten som måste 

bekämpas. Straffrätten har gått från att utgöra en reaktion på skada/fara till att avvärja 

att skada/fara uppkommer. Den har övergått från att vara reaktiv till att beskrivas som 

preaktiv. Den preaktiva straffrätten kommer som tydligast i uttryck på 

kriminaliseringsnivån där förfältsdelikt kriminaliseras i större grad. Ett tydligt exempel 

på detta är just terrorlagstiftningen där ett fullbordat terroristbrott anses vara förövat 

redan vid vapensmuggling om gärningsmannen har terroristsyfte.79 Vid sidan av detta 

                                                           
76 Ulväng, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet - vad är det som har hänt och vad skall vi 

göra? SvJT 2007 s 5. 
77 Ulväng, a a s 5. 
78 Asp, Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna straffrätten, SvJT 

2007 s 69 ff. 
79 Asp a a s74.  
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har försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott kriminaliserats vilket betyder att 

förstadier till själva terrorismen utgör terroristbrott och på detta tilläggs förstadier till 

dessa förstadier.80 

Samtidigt som preventionismen utbreder sig, fortskrider i andra sammanhang kritik 

mot individuell- och allmänprevention som bestraffningsideologier vilket kan framstå 

en aning motsägelsefullt. Även den ökade rädslan för brott som ställer krav på en ökad 

säkerhet framstår som motsägelsefullt då antalet anmälda brott generellt sätt minskar.81 

Iain Cameron hävdar att det finns ytterligare en internationell trend vid sidan av 

preventionismen, vilket är kringgåendet av straffrättsliga och straffprocessuella 

grundprinciper.82 Han menar att bakgrunden till den är densamma som 

preventionismens motor – effektiveringstanken. När man klassificerat vissa människor 

som farliga och fiender blir det lättare att kringgå rättssäkerhetsgarantierna och istället 

betrakta dessa som ett onödigt hinder i kampen mot terrorism.83 

4 Kriminalisering 

För att förstå kriminalisering som institution är en genomgång av vilka principer som 

finns bakom dess utformning nödvändig. Innan man kan avgöra huruvida en 

kriminalisering är lämplig eller ej behöver vissa allmänna bedömningar göras. Sedan 

kan man ta ställning till huruvida kriminalisering av deltagande i en 

terroristorganisation är lämplig eller ej. Vilka dessa allmänna bedömningar är och hur 

man generellt ställer sig till kriminalisering är väldigt sammanlänkad till den liberala 

rättsstaten mot socialstaten. Därmed kommer uppsatsens första fråga om vilka kriterier 

som bör beaktas vid en nykriminalisering att besvaras i detta kapitel. 

Förra kapitlet visade att idéer om brott och straff har influerats av olika ideologier 

genom historien. Nutidens straff bygger på tanken om allmänprevention, med andra ord 

att blotta existensen av lagens straffhot ska påverka människors handlande i önskvärd 

riktning.84 Precis som nyklassicismen delar Jareborg in straffsystemet i tre nivåer där 

                                                           
80 Se lagen (2003:148) om straff för terroristbrott 2-4 §§. Asp, Går det att se en internationell trend? – om 

preventionismen i den moderna straffrätten, SvJT 2007 s 74. 
81 Ulväng, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet - vad är det som har hänt och vad skall vi 

göra? SvJT 2007 s 5 f. 
82 Cameron, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet, SvJT 2007, s 87.  
83 Cameron menar att USA och Storbritannien är de länder som mest drivit fram den här trenden i just 

kampen mot terrorism vilket dock kanske kan förklaras med att de genom sin utrikespolitik har skapat 

större grupper av fiender i jämförelse med andra länder. Cameron, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och 

integritet, SvJT 2007, s 91.   
84 Asp, Ulväng, Jareborg Kriminalrättens grunder, 2013 s 34. 
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allmänprevention är det övergripande syftet. Domsnivån bygger på 

vedergällningsprincipen och den tredje nivån berör verkställighet där man kan ta hänsyn 

till individualprevention och humanitet.85   

4.1 Defensiv och offensiv straffrättsideologi  

Den spänning som finns mellan socialstatens och rättsstatens syn på användning av 

straffrätten karaktäriseras tydligt genom Jareborgs offensiva och defensiva modell. Man 

kan säga att de är varandras motpoler på en skala mellan effektivitet och rättssäkerhet.86 

Enligt Jareborg går den moderna straffrättspolitiken ut på att hitta en godtagbar 

kompromiss mellan dessa två intressen.87 Den defensiva modellen ger inget utrymme 

till att underordna rättvisa och rättssäkerhet till förmån för brottsprevention. Enligt den 

är statsmakten inte nödvändigtvis god.88 Gällande principer för kriminalisering 

kännetecknas den defensiva straffrättspolitiken bland annat av att:  

- brott förutsätter att gärningen typiskt sätt kränker eller hotar ett rättsligt erkänt 

intresse/värde som kan konkretiseras  

- brott förutsätter att gärningsmannen kan anses vara moraliskt ansvarig för 

gärningen, straffansvar får inte åläggas om brist i ansvarsförmågan eller 

subjektiv inställning  

- kriminalisering bör användas i sista hand för de mest förkastliga gärningarna 

- brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade i lag samt, 

- ett brott består i enstaka onda eller kränkande gärningar, straffansvaret riktar sig 

direkt mot handlingar eller underlåtenheter och endast indirekt mot 

gärningsmannen.89  

Enligt den defensiva modellen har kriminalisering ett visst allmänpreventivt syfte. Den 

ska dock inte användas som ett verktyg för att lösa samhälleliga och sociala problem. 

Det är de mest klandervärda handlingarna som ska kriminaliseras och straffskalans 

utformning bör reflektera måttet av förkastlighet hos brottstypen.90 Till skillnad från den 

defensiva straffrättspolitiken prioriterar den offensiva straffrättspolitiken samhälleliga 

                                                           
85 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 31.  
86 Jareborg, Nils, Vilken storts straffrätt vill vi ha? i antologi ”Varning för straff ” 1995 s 23-28.  
87 Asp, Ulväng, Jareorg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 21.   
88 Jareborg, Nils, Vilken storts straffrätt vill vi ha? i antologi ”Varning för straff ” 1995 s 23-28.  
89 Jareborg a a s 24 f.  
90 Jareborg a a s 25 f.  
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resultat genom allmänprevention och kännetecknas av snabba ingripanden mot vad som 

uppfattas som ”problemlägen”. Detta innebär att: 

- ett hot mot eller en kränkning av ett rättsligt skyddat intresse/värde är en 

tillräcklig förutsättning för kriminalisering  

- gärningar som innefattar en potentiell fara för ett rättsligt skyddat intresse/värde 

kriminaliseras i allt större utsträckning   

- straffrättslig skuld uppfattas som skäl för kriminalisering  

- ökad vikt läggs vid gärningar mot statsapparaten eller en anonym allmänhet 

- i språkligt hänseende är många nya brottsdefinitioner påtagligt obestämda  

- det är lättare att få till stånd ny- och uppkriminalisering medan avkriminalisering 

är i princip omöjlig 

- vissa grupper av brottslingar betraktas mer som fienden än människor  

- straffrättsligt hot tillgrips inte i sista hand utan snarare i första hand.91  

4.2  Kriminalisering i doktrin 

Trots vetskapen att kriminalisering handlar om en godtagbar kompromiss mellan 

rättssäkerhet och effektivitet är det fortfarande för vagt och mer precisa kriterier är 

nödvändiga för att möjliggöra en bedömning. Dessa kriterier skulle kunna användas på 

alla kriminaliseringsförslag och på så vis kan Thyréns idé om en principstyrd straffrätt 

realiseras. Nils Jareborg och Claes Lernestedt tillhör de få som mer utförligt har 

behandlat frågan om under vilka förutsättningar kriminalisering av ett beteende ska 

anses vara befogad i svensk doktrin. Nedan återges några av de resonemang som de har 

lagt fram kring principer för kriminalisering.  

4.2.1 Syftet med en kriminalisering  

Vad är syftet med att kriminalisera? Jareborg svarar på frågan genom att hålla isär 

straffrättens tre nivåer: kriminalisering, utdömande av straff i enskilda fall och 

verkställande av straff i enskilda fall. Han framhåller att det huvudsakliga syftet med det 

straffrättsliga systemet samt syftet med kriminalisering till stor del är allmänprevention. 

En tro på att straffsystemet undertrycker skadligt beteende och till att göra samhället 

någorlunda anständigt. Vad det gäller de två andra nivåerna, domsnivå och 

verkställighetsnivå, menar Jareborg att det bygger på ett slags vedergällningsprincip. 
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Angående den sista nivån finns det inget hinder inom verkställighetstanken att ta hänsyn 

till individualprevention.92 

Jareborg anger att kriminalisering är formell social kontroll genom straffhot och bör 

utgöra den sista utvägen (ultima ratio) att komma till rätta med ett problem då straff är 

en kraftig och relativt primitiv samhällsreaktion. Straffet är i grunden repressivt och har 

inte direkt en konfliktlösande funktion. Straffet innebär ett lidande eller obehag och 

saknar en reparativ funktion. Syftet med kriminalisering är att förhindra ej önskvärda 

gärningar och frammana önskvärda. Detta genom att påverka människors handlande i 

önskvärd riktning genom existensen av lagens straffhot. Sådan påverkan kan ske på 

olika sätt och man kan skilja mellan vanebildning, moralbindning och avskräckning. De 

olika sätten handlar framförallt om att lagstiftarens kriminalisering av en gärning har 

olika effekter på medborgarnas beteende. Med andra ord bör kriminalisering ha ett 

allmänpreventivt syfte som kan realiseras på olika sätt.93 

Vid avskräckning menar Jareborg att tanken är att risken att drabbas av straff ska 

verka som handlingsskäl och motverka den enskildes skäl att handla på ett för andra 

eller samhället skadligt sätt. Den rättsliga sanktionens handlingsdirigerande faktor är 

irrelevant för många människor. Många människor skulle ändå avhålla sig från 

beteendet i fråga om det inte fanns ett straffhot eftersom de respekterar lagen. I fråga om 

straffhotets vanebildande och moralbildande inverkan på medborgarna handlar det om 

normer kring vad som är förkastligt ”internaliseras”, bäst genom informell social 

kontroll, genom inom större eller mindre grupper som till exempel skola och familj.94 

Jareborg framhäver även kriminaliseringens expressiva funktion (symbolfunktion). 

Statsmakten kan genom att kriminalisera en gärning utpeka den som socialt förkastligt 

och att den inte är förenlig med en önskvärd social ordning. Han konstaterar också att i 

praktiken används kriminalisering i första hand av symboliska skäl men att 

symbolfunktionen inte duger normativt till att ensam motivera utnyttjande av 

kriminalisering.95 

4.2.2 När bör kriminalisering ske? 

Jareborg anser att det måste finnas en anledning till att använda kriminalisering som 

metod. Rationell kontroll kräver att det finns tydliga skäl för att få ha kontroll och så är 

                                                           
92 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 30-32. 
93 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 33 f.  
94 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 34.  
95 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 35. 
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fallet om det finns något intresse eller värde som det finns anledningen att skydda. 

Några självklara värden är enligt Jareborg, liv, frihet, ära, hälsa, egendom, 

handlingsfrihet, rörelsefrihet, ekonomisk trygghet och han anger också att 2 kap. RF – 

som handlar om de grundläggande fri- och rättigheter – också kan uppfattas som en 

katalog över centrala legitima värden. Det finns delade åsikter om vad som är värt att 

skydda och därmed finns det inte någon entydig auktoritativ formulering av vad som är 

värt att skydda. Något som är klart är att det finns fler värden än de uppräknade som är 

relevanta. Bortsett från privata intressen finns även gruppintressen och offentliga 

intressen. Allmän ordning och säkerhet, demokratiskt styrelseskick, statens oberoende, 

säkerhet i trafik, kontroll över farliga djur, föremål om ämnen, ämbetes personers 

opartiskhet, tilltro till intyg och allmänna betalningsmedel är intressen som Jareborg 

nämner som exempel.96 

Skyddsintresse eller skyddsobjekt, så kallas de värden och intressen som skyddas av 

strafflagstiftning. Jareborg påstår att skyddsintressen i viss mån kan rangordnas och att 

det inte råder någon tvekan om att mänskligt liv och statens bestånd uppfattas som de 

högsta värdena. Han påpekar också att det inte är givet att ett intresse bör skyddas via 

kriminalisering. Utan ofta kan ett intresse få tillräckligt skydd genom andra än 

straffrättsliga som till exempel administrativa kontroller och upplysningar. Med det sagt 

bör en kriminalisering avse särskilt skyddsvärda intressen. Att kriminaliseringen är 

någorlunda effektiv bör också beaktas vid avgörandet om en gärningstyp ska beläggas 

med straff.97  

Ett utav de grundläggande kraven för kriminalisering är att den inte får avse enskilda 

gärningar eller individer, utan den måste avse gärningstyper. Kriminalisering bör enbart 

avse de mest förkastliga gärningarna och bör endast tas till i sista hand (ultima ratio) när 

andra kontrollmetoder inte är tillräckligt effektiva. Vidare anser Jareborg att man genom 

straffhot främst ska försöka förhindra det som kan kallas för skada. Vad han avser med 

skada är sådan skada som drabbar annan individ, som drabbar en allmän verksamhet, 

vars bedrivande ligger i gruppers eller det allmännas intresse och skada som består i att 

värdefulla gemensamma institutioner sätts i fara. Ju längre ifrån en gärning är från en 

direkt kränkning av skyddsintresset, desto mindre anledning att straffbelägga den. 

Dessutom konstaterar Jareborg att det inte är en hållbar självständig grund för 
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kriminalisering att man vill göra en markering för att visa att man ser allvarligt på 

saken.98    

4.2.3 Hur bör kriminalisering ske? 

Enligt Jareborg sätter legalitetsprincipen en grundläggande ram för hur kriminalisering 

bör ske. Legalitetsprincipen fungerar som en garanti för rättssäkerheten. Genom att 

ställa krav på lagstiftningen kan medborgarna i viss mån förutse när och hur de kan 

komma att bli föremål för straffrättsligt ingripande. Legalitetsprincipen uppställer fyra 

sammanhängande krav på straffrättslig lagstiftning och rättstillämpning. De fyra 

punkterna är: föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet och 

obestämdhetsförbudet. Av föreskriftsförbudet följer att för att brott ska föreligga och 

straff ska dömas ut måste det finnas en föreskrift som stödjer detta. 

Retroaktivitetsförbudet innebär att föreskriften inte får införas eller tillämpas retroaktivt. 

Analogiförbudet betyder att föreskriften inte får via analogisk tillämpning sträckas 

utöver vad ordalydelsen tillåter. Av obestämdhetsförbudet följer ett krav på begriplighet 

och precision av föreskriftens utformning.99 

Andra krav på kriminaliseringens utformning är skuldprincipen och 

konformitetsprincipen. Skuldprincipen innebär att enbart den som ådagalagt skuld bör 

drabbas av straffrättsligt ansvar. Den sistnämnda principen innebär att straff eller annan 

påföljd endast får drabba den som haft förmåga och tillfälle att rätta sig efter lagen.100 

Vad som redovisats ovan om kriminalisering sammanfattar Jareborg det i tio 

rättsstatliga principer för kriminalisering.101 Jag kommer inte att närmare gå in på vad 

dessa principer är då det inte är dessa jag kommer att utgå ifrån när jag ska besvara 

frågeställningen. 

4.3 Lernestedt 

I sin avhandling Kriminalisering – problem och principer, behandlar Lernestedt 

kriminalisering med tonvikt på förutsättningarna för en restriktiv användning.102 

Lernestedt uppställer fyra huvudsakliga krav för att en viss kriminalisering ska vara 

godtagbart. Intresse, skada, förstadier och effektivitet är de problemområden som var 

och en uppställs som ett presumtivt filter, vilket godtagbart måste passeras för att 

                                                           
98 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 41-43. 
99 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 45-47. 
100 Asp, Ulväng, Jareborg a a s 48. 
101 Asp, Ulväng, Jareborg, a a s 53. 
102 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 15.  
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kriminalisering ska vara acceptabel. Vissa filter handlar om vad som får skyddas genom 

kriminalisering och andra hur det som skyddas får skyddas.103 Då Jareborg och 

Lernestedt på ett principiellt plan är eniga om vilka principer som bör gälla vid 

kriminalisering, samt då jag inte kommer att utgå ifrån Lernestedts principer för att 

besvara frågeställningen, presenteras inte dessa fyra krav närmare.104    

4.4 SOU 2013:38  

Vid sidan av doktrinen har olika utredningar gjorts i ett försök att ta fram kriterier för 

när kriminalisering anses vara befogad. Till dessa hör SOU 1992:61 ”Ett reformerat 

åklagarväsende” (åklagarutredningen) som godtogs i både regering och riksdag om 

vilka faktorer som bör beaktas vid nykriminalisering.105 Den senaste utredningen 

framställdes 2013 vid namnet ”Vad bör straffas?” Utredningen hade liksom 1992 års 

utredning bland annat till uppgift att analysera och ta ställning till vilka kriterier som 

bör gälla för när kriminalisering bör ske.106 2013 års utredning konstaterade att de fem 

kriterier som åklagarutredningen kom fram till är aktuella än idag men då de är tämligen 

vaga och tänjbara behöver kriterierna konkretiseras för att bli verkningsfulla som 

redskap för att begränsa användningen av straffrätt.107 Det är utifrån de fem bearbetade 

kriterierna (godtagbart skyddsintresse, skada, klandervärdhet, motstående intresse och 

effektivitet),   från SOU 2013:38 som jag kommer att besvara min frågeställning på. 

Detta motiveras med att då kriterierna grundar sig på åklagarutredningens kriterier 

vilket tidigare godtagits av både regering och riksdag ter det sig naturligt samtidigt som 

rättsläget inte har förändrats. Men det ska tilläggas här att även dessa kriterier inte har 

formulerats i ett ideologiskt vakuum, utan liksom den historiska tillbakablicken, är 

dessa styrda av hur vi ser på brott och straff idag.    

4.4.1 Godtagbart skyddsintresse  

För att en kriminalisering ska anses befogad är ett grundläggande kriterium att den 

syftar till att skydda ett identifierat och konkretiserat intresse som samhället bör skydda. 

Vilka intressen som bedöms vara skyddsvärda råder det olika uppfattningar om och 

skiftar vartefter samhällsutvecklingen. Därmed avspeglar kriminaliseringen det aktuella 

                                                           
103 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 352.  
104 För vidare läsning och en fördjupning hänvisar jag till Lernestedts avhandling Kriminalisering – 

problem och principer.   
105 Prop. 1994/95:23. 
106 SOU 2013:38, s 53. 
107 A bet s 478.  
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samhället och en uttömmande uppräkning av skyddsvärda intressen kan inte göras. Som 

tidigare nämnts kan rättighetskatalogen i regeringsformens andra kapitel liksom 

motsvarande artiklar i EKMR vid sidan av grupp- och offentliga intressen anses vara 

intressen värda att skydda. Det kan till exempel vara intressen som liv, hälsa, frihet, 

allmän ordning och säkerhet och rörelsefrihet. Men precis som Jareborg och Lernestedt 

påpekat är inte alla intressen lika skyddsvärda och det finns olika uppfattningar om dess 

rangordning. Däremot uppfattas mänskligt liv och statens bestånd som de två högsta 

värdena och placeras högst i hierarkin.108 

För att ett skyddsintresse ska anses godtagbart krävs det av lagstiftaren att denne 

motiverar tydligt vilket intresse som är tilltänk att skyddas genom kriminalisering samt 

varför intresset i fråga ska anses vara ett godtagbart skyddsintresse. Om ett 

skyddsintresse rankas högt är behovet av motivering mindre. Något som förtjänar att 

uppmärksammas här är att beträffande många intressen kan man till synes föra ett 

resonemang för som leder till de mest centrala och självklara skyddsintressena. Därför 

är det viktigt för bedömningen av en kriminalisering att identifiera det mest närliggande 

skyddsintresset.109 

Om det är fler intressen som åberopas vid en kriminalisering är det viktigt att 

lagstiftaren anger vilket eller vilka av dessa som är mest betydande för 

kriminaliseringen. Med det sagt är det inte mängden intressen som är avgörande för 

bedömningen av om en kriminalisering är befogad, utan det som är signifikant är hur de 

åberopade intressena rankas i hierarkin av skyddsintressen. Därmed är kvalitén på 

skyddsintressena viktigare än dess kvantitet.110    

4.4.2 Innebörden av begreppet skada  

Det beteende som avser att bli kriminaliserat måste uppfylla skadekravet, d.v.s. kunna 

orsaka fara eller skada på skyddsintresset. Vad som menas med begreppet skada kan 

tyckas självklart men det har varit väldigt omdiskuterat i doktrin och visat sig vara 

mycket svårt att definiera.111 Ordets betydelse kan definieras som någon form av 

negativ påverkan som drabbar staten, allmänheten eller annan individ.112 

Kriminalisering syftar inte till att förhindra rena obehagskänslor eller att man tillfogar 

                                                           
108 SOU 2013:38, s 482.  
109 A bet s 482 f. 
110 A bet s 483. 
111 Bl.a. i SOU 2013:38, s 484, Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 182 f.  
112 SOU 2013:38, s 483 f.  
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sig själv skada (paternalistisk kriminalisering).113 Men det kan finnas goda skäl för 

undantag. Till exempel om man misstänker att frånvaron av kriminalisering av ett 

beteende som orsakar obehag för andra kan bli vanligt eller om man kan på effektivt sätt 

minska riskerna att människor skadar sig själva.114     

Samhällsutvecklingen har precis som i frågan om vilka intressen som anses vara 

skyddsvärda, en betydelse för vilka beteenden som betraktas ha skadepotential.115    

För att kunna straffbelägga ett beteende måste beteendet ha någon närhet till det 

intresse som kriminaliseringen ämnar skydda. Ju närmare det straffbelagda beteendet är 

av skyddsintresset, desto högre anledning finns det att kriminalisera. Den här frågan är 

speciellt viktig när det gäller kriminalisering av förstadier, d.v.s. hur långt i förväg är 

det befogat att kriminalisera. För skyddsintressen som rankas högt tillåts dock större 

avstånd ligga mellan beteendet som ska kriminaliseras och skyddsintresset.116 

Kravet på närhet är viktigt ur flera synpunkter. Det finns lagar som lagen (1988:688) 

om kontaktförbud som utmärker straffbelagda beteenden som snarare handlar om 

förstadier till agerande som lagstiftaren framförallt vill förhindra. Lagen om 

kontaktförbud finns för att skydda kvinnor som utsätts för olika typer av övergrepp och 

en överträdelse av kontaktförbudet kan ses som ett förstadium till olaga hot, misshandel 

m.m. Då denna kriminaliseringsteknik kan leda till inte helt obetydliga avstånd mellan 

det straffbelagda beteendet och det faktiska skyddsintresset är det viktigt att tekniken 

används med stor försiktighet. Därmed bör denna teknik enbart användas i fråga om 

särskilt skyddsvärda intressen.117      

Lagstiftaren måste liksom beträffande skyddsintresset identifiera och konkretisera 

det beteende som kriminaliseringen ska skydda.118       

4.4.3 Klandervärdhet  

Vid sidan av ett godtagbart skyddsintresse och ett beteende som skadar krävs att den 

som begått gärningen visat skuld, d.v.s. varit klandervärd. Därmed krävs det att den som 

begått gärningen visar en påtaglig grad av uppsåt eller oaktsamhet som är klandervärd. 

Uppsåtskravet är även stadgat i 1 kap. 2 § BrB. Skuldprincipen innebär att man enbart 

                                                           
113 SOU 2013:38, s 484, Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, 2003 s 213 f, Asp, Ulväng, 

Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 41.  
114 SOU 2013:38, s 484. 
115 SOU 2013:38, s 485. 
116 A bet s 485 f. 
117 A bet s 486 f.  
118 A bet s 487. 
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kan straffa den som visat skuld. För kriminalisering innebär detta att det framförallt är 

uppsåtliga gärningar som kan straffbeläggas. Oaktsamma handlingar är mindre 

straffvärda och restriktivitet bör iakttas vid straffbeläggande av oaktsamma handlingar. 

Men det finns ett större utrymme att kriminalisera oaktsamma handlingar som kräver 

högre aktsamhet om intresset är mer skyddsvärt. Sammanfattningsvis kan säga att 

kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av skuldprincipen.119  

4.4.4 Motstående intresse  

Om det finns ett tillräckligt värdefullt motstående intresse kan en kriminalisering av ett 

beteende inte komma i fråga. Ett riskfyllt beteende som kan innebära skada på ett 

skyddsintresse kan samtidigt ha positiva följer som väger upp skaderisken. Detta kan 

exemplifieras med bilkörning som har stora skadepotential men som vars positiva 

följder av beteendet är stora både för den enskilde och samhället och därmed inte är 

ändamålsenligt att förbjuda detsamma. Tillåtelse av beteenden som kan vara skadliga 

kan också förklaras med att de av tradition har accepterats i samhället. Till det hör till 

exempel bruket av alkohol.120 

4.4.5 Effektivitet  

Om det finns en annan metod som är lika effektiv för att komma till rätta med det 

oönskade beteendet, kan inte kriminalisering anses befogad. Effektivitetskravet 

motiveras framförallt av två skäl. Första skälet är att straffet är den mest ingripande 

åtgärden som staten kan använda mot medborgarna. Andra skälet är att metoden 

kriminalisering är kostnadskrävande vilket betyder att resurser behöver läggas på för att 

utreda och lagföra brott. Om antalet straffbelagda gärningar ökar utan att rättsväsendet 

ges ökade resurser innebär det att vissa förseelser kommer att nedprioriteras. Vid 

nedprioritering och mindre lagföring av vissa förseelser finns det en stor risk att 

straffsystemets brottsavhållande verkan undermineras. Därmed bör kriminalisering som 

en handlingsdirigerande metod undvikas trots att de fyra tidigare behandlade kriterierna 

är uppfyllda, om det finns någon alternativ metod som är lika effektiv.121     

                                                           
119 SOU 3013:38, s 488 f. 
120 A bet s 491. 
121 A bet s 492 f.    
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5 Konstitutionella fri- och rättigheter  

För att avgöra huruvida den föreslagna kriminaliseringen inskränker den 

grundlagsskyddade föreningsfriheten eller inte är det nödvändigt att redogöra för hur 

långt skyddet för föreningsfriheten utsträcker sig samt under vilka förutsättningar en 

begränsning är möjlig. Den rättighetskatalog som återfinns i regeringsformens andra 

kapitel garanterar var och ens personliga och ekonomiska fri- och rättigheter. Den 

enskildes skydd enligt 2 kap. RF gäller i förhållande till det allmänna, dvs tex. riksdag, 

regering och domstolarna.122 Staten är i egenskap av lagstiftare bunden av de 

grundlagsskyddade rättigheterna.123 Detta innebär att det allmänna begränsas i rätten att 

fatta beslut eller att ta vid åtgärder som inskränker den enskildes fri- och rättigheter. 

Därmed ska det allmänna respektera de fri- och rättigheterna i både sin normgivande 

verksamhet som i samband med förvaltning och rättsskipning.124      

5.1 Föreningsfriheten  

Den grundlagsskyddade föreningsfriheten som återfinns i 2 kap. 1 § 5 p RF innebär 

friheten att ansluta sig samman med andra för allmänna eller enskilda syften. Den 

skyddar alla sammanslutningar oavsett syfte eller form. Friheten skyddar inte enbart 

rätten att bilda en sammanslutning utan den skyddar även att verka gemensamt inom 

ramen för sammanslutningen. Det ska också tilläggas att föreningsfriheten är av 

avgörande betydelse för den politiska verksamheten då de politiska partierna anses vara 

förening i regeringsformens mening.125  

2 kap. 20 § 1 st RF stadgar förutsättningarna för hur föreningsfriheten kan begränsas. 

Föreningsfriheten kan begränsas genom lag. Enligt regeringsformens förarbeten avser 

begränsning sådana åtgärder från det allmännas sida som innebär kriminalisering av 

vissa handlingar eller faktisk fysiskt tvång.126     

2 kap. 21 § anger närmare fyra materiella krav på regler som begränsar rättigheter. 

Det första kravet på en begränsning är att syftet med den måste vara godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle. I praktiken är det är svårt att hävda att en lag som är antagen av 

både regering och riksdag inte är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Viss 

vägledning går att hitta i 1 kap. 2 § RF om vilken typ av lagstiftning som uppfyller 

                                                           
122 Zetterström, Lind, Offentlig rätt, 2016 s 32.  
123 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, 2015 s 58.  
124 Zetterström, Lind, Offentlig rätt, 2016 s 32. 
125 Zetterström, Lind a a s 35. 
126 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, 2015 s 91. 
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kravet, men det är framförallt en politisk bedömning som behöver göras och inte genom 

en lagprövning i domstol eller myndighet.127  

Det andra kravet – att inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet – är ett uttryck för proportionalitet. En proportionalitetsprövning innefattar 

tre steg: 1) leder åtgärden till det önskade resultatet? 2) finns det mindre ingripande 

alternativ som når samma resultat och som är realistiska ur kostnads- och 

effektivitetssynpunkt? 3) avslutningsvis görs en allmän bedömning om fördelarna med 

åtgärden väger över det eventuella intrånget.128   

Tredje kravet fastställer att begränsningen inte får utgöra ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen. Vad kravet i praktiken betyder är inte helt lätt att avgöra men 

förarbetena ger exempel på att begränsa enskildas rörelsefrihet vilket omöjliggör 

utnyttjandet av rösträtten genom att enskilda hindras komma till röstlokaler. Det sista 

kravet är en del utav regeringsformens diskrimineringsskydd som innebär att 

begränsningar inte får göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 

åskådning.129 

Utifrån dessa fyra krav kan man utläsa ytterligare ett krav på lagstiftaren. Ett 

tydighetskrav som innebär att lagstiftaren måste tydligt redovisa sina skäl för att göra en 

begränsning. Det bör tilläggas att i praktiken är det framförallt proportionalitetskravet 

som diskuteras i lagstiftning- och rättspraxis.130  

Förutom de allmänna kraven som ställs i 20-21 §§ anges specifika förutsättningar för 

hur föreningsfriheten får inskränkas i 2 kap. 24 § 2 st. RF. Bestämmelsen anger två skäl 

för begränsningen. Uttrycket sammanslutningar av militär natur syftar omedelbart på 

straffbestämmelsen 18 kap. 4 § BrB om olovlig kårverksamhet. Det ska inte vara 

möjligt att under föreningsfriheten uppföra privata arméer utan möjlighet till åtgärder 

från lagstiftarens sida. Det andra skälet har införts för att möjliggöra förbud av så 

kallade rasistiska organisationer i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention. 

Ordet ”ras” ströks 2010 vid grundlagsreformen men formuleringen annat liknande 

förhållande ämnar att just träffa rasistiska grunder för förföljelse.131  

                                                           
127 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, 2015 s 93. 
128 Bull, Sterzel a a s 93. 
129 Bull, Sterzel a a s 93 f.   
130 Bull, Sterzel a a s 94.  
131 Bull, Sterzel, a a s 100.  
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6 Kan kriminalisering av deltagande i en 

terroristorganisation anses befogad? 

I detta kapitel besvaras uppsatsens resterande frågeställningar. Jag försöker besvara vad 

som utgör ett deltagande och om de ovan presenterade kriminaliseringskriterierna 

motiverar kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation samt hur förslaget 

förhåller sig till föreningsfriheten. 

6.1 Regeringens proposition 2002/03:38 om straffansvar för 

terrorbrott 

Denna proposition uppkom för att genomföra EU:s antagna rambeslut om bekämpande 

av terrorism.132 I ingressen kan man bl.a. utläsa att syftet med rambeslutet är att en 

tillnärmning av definitionen av begreppet terroristbrott bör ske bland EU:s 

medlemsländer samt att harmonisera jurisdiktionsfrågor för att säkerställa en effektiv 

lagföring.133 Ingressen stadgar också att rambeslutet respekterar de grundläggande fri- 

och rättigheterna i europakonventionen och att inget i rambeslutet ska tolkas till att man 

syftar till att begränsa dessa, som till exempel föreningsfriheten.134 Även propositionen 

framhäver statens skyldighet att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna och 

däribland nämner föreningsfriheten.135  

Det finns ingen uttrycklig bestämmelse i rambeslutet som stödjer en kriminalisering 

av medlemskap i en terroristorganisation. Däremot måste medlemsstaterna vidta 

nödvändiga åtgärder för att kriminalisera uppsåtliga handlingar som att leda och delta i 

en terroristorganisations verksamhet. Ett deltagande innebär att förse organisationen 

med information, materiellt stöd och alla former av finansiering med vetskapen om att 

deltagandet kommer att bidra till gruppens verksamhet.136 Anstiftan, medhjälp eller 

försök till att leda och delta är också straffbart.137 Regeringens tolkning av artikel 2 i 

rambeslutet är att den som har uppsåt att begå terroristbrott måste anses ingå i en 

terroristorganisation. För att anses vara en terroristorganisation krävs det enligt 

regeringen att den består av åtminstone tre personer som i samförstånd utför gärningen 

                                                           
132 EU:s rambeslut (2002/475/RIF) om bekämpande av terrorism.  
133 (2002/475/RIF) punkterna 6 och 7 i ingressen.  
134 (2002/475/RIF) punkt 10 i ingressen.   
135 Prop. 2002/03:38 s 35.  
136 (2002/475/RIF) art 2.2 a-b.  
137 (2002/475/RIF) art 4.  
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med uppsåt att begå terroristbrott. Det krävs också att gruppen har en viss varaktighet i 

tiden och ett visst mått av organisation. Därmed förutsätter straffbarhet att den aktiva 

handlingen kan visas bidra till terroristorganisationens brottslighet samt att den 

deltagande har vetskap om att just det deltagandet bidrar till organisationens 

brottslighet. På så sätt anser regeringen att medlemskap i en organisation eller att 

allmänt sympatisera med organisationens mål faller utanför det straffbara området.138 

Vidare anser regeringen att en kriminalisering av medlemskap i en 

terroristorganisation inte är nödvändigt. Om en terroristorganisation begår ett 

terroristbrott kan de som deltagit i dess verksamhet straffas genom medverkan till brott. 

Genom tillämpning av bestämmelserna om medverkan, försök, förberedelse, stämpling 

samt underlåtenhet att avslöja brott anses rambeslutets krav på kriminalisering av 

ledande och deltagande i terroristbrott begångna av en terroristorganisation vara 

uppfyllda.139   

6.2 Vad utgör ett deltagande? 

Vilka former av deltagande som bör omfattas av en kriminalisering har nyligen 

diskuterats i utredningen för straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt 

till stöd för en terroristorganisation.140 Det finns två typer av deltagande, passivt- och 

aktivt deltagande. Passivt deltagande kan till exempel utgöras av passivt medlemskap i 

en terroristorganisation medan aktivt deltagande kan utgöra faktiska fysiska 

handlingar.141 Utredningen argumenterade att det endast är aktivt deltagande som är av 

intresse och att uppdraget inte inrymmer övervägande av ”straffbeläggande av passiv 

delaktighet i en terroristorganisation som sådan, vilket närmast kan jämställas med 

medlemskap i denna.” Därmed konstaterades att enbart konkreta stridshandlingar är 

sådant som faller in under deltagande i en väpnad konflikt.142 Föregående kapitel visade 

även att den dåvarande regeringen ansåg att reglerna om de osjälvständiga brotten 

uppfyllde 2002 års rambeslut angående straffbeläggande av uppsåtliga handlingar som 

begås inom ramen för en terroristorganisation. Detta får mig att undra om det är så att 

regeringens avsikt med snabbutredningen egentligen är att undersöka möjligheten att 

kriminalisera passivt deltagande i en terroristorganisation då de utifrån tidigare 

                                                           
138 Prop. 2002/03:38 s 41. 
139 Prop. 2002/03:38 s 44-48. 
140 SOU 2016:40.  
141 A bet s 43.  
142 A bet s 43 f.   
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utredningar redan menar att aktivt deltagande redan är straffbart genom reglerna om 

försök, förberedelse, stämpling, medverkan samt underlåtenhet att avslöja brott. Passivt 

deltagande i form av enbart innehav av medlemskap kan anses klandervärt då risken 

finns att den fungerar som ett psykiskt hjälpmedel vid utförandet av en terrorattack. 

Innehavet av medlemskap kan även ge ett uttryck för legitimering av 

terroristorganisationen och dess verksamhet samt ökar risken för att 

medlemsinnehavaren utsätts för våldsbejakande ideologier vilket i sin tur kan leda till 

ett aktivt deltagande.143 Det psykiska stödet som ett medlemskap kan innebära riskerar 

även att stärka organisationen och gruppdynamiken. Vilket gör att den brottsliga 

handlingen blir lättare att genomföra då känslan av det personliga ansvaret reduceras när 

man agerar i grupp.144   

I en utredning från år 2000 argumenterade man att det enbart är straffvärda 

handlingar som får kriminaliseras. Vilket betyder att all form av deltagande eller stöd 

till sådana sammanslutningar inte kan straffbeläggas. Handlingar som saknar påtaglig 

betydelse för sammanslutningens verksamhet kan inte förskrivas straffansvar. Annars 

kan kriminaliseringen träffa handlingar som saknar straffvärde och på så vis likna ett 

förbud mot medlemskap i vissa sammanslutningar. Därmed krävs det att handlingen 

direkt eller indirekt med påtaglig betydelse främjar brottsligheten. Utredningen 

konstaterar dock mot bakgrunden av detta att straffansvaret i första hand borde gälla 

mot den som intar en ledande position i sammanslutningen och mot den som genom 

ekonomiskt bidrag eller på annat sätt lämnar ett inte obetydligt stöd till 

sammanslutningen.145   

I uppdragsbeskrivningen konstateras att olika former av deltagande i eller stöd till 

terroristbrottslighet som sker i organiserad form kan straffas med stöd av reglerna om 

medverkan och de osjälvständiga brottsformerna. Även att deltagande i eller stöd till är 

handlingar som kan utgöra brott mot de redan befintliga straffrättsbestämmelserna som 

offentlig uppmaning, rekrytering och finansieringslagen.146 Det regeringen vill 

åstadkomma med det utökade straffansvaret är att den ska komplettera de redan 

befintliga bestämmelserna som är ”svåra att tillämpa i fall där det är oklart på vilket sätt 

en persons deltagande bidragit till utförandet av en viss brottslig gärning inom ramen 

                                                           
143 Levanon, Criminal prohibitions on membership in terrorist organizations, 2012 s 242-257. 
144 Levanon, Criminal prohibitions on membership in terrorist organizations, 2012 s 260 f.  
145 SOU 2000:88 s 177.  
146 Ju2017/03958/LP, s 2 f.   
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för en terroristorganisation.” De menar att det inte är uteslutet att det finns gärningar 

som är straffvärda men som inte faller in under nuvarande regelverk.147    

6.3 Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation  

6.3.1 Godtagbart skyddsintresse  

Syftet med kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation är enligt 

uppdragsbeskrivningen att förstärka det straffrättsliga regelverket för att motverka hotet 

från terrorismen i fall där det är oklart på vilket sätt en persons deltagande bidragit till 

utförandet av den brottsliga gärningen inom ramen för en terroristorganisation. De 

skyddsintressen som kan tänkas och räknas upp är liv, frihet, hälsa och kanske 

framförallt mänskligt liv som anses vara en utav de högsta värdena då de 

terroristattacker som skett har inneburit många dödsfall. Jag kan tänka mig att det finns 

fler skyddsintressen som aktualiseras, men nöjer mig med att ange mänskligt liv som ett 

godtagbart skyddsintresse.   

6.3.2 Skada  

När det kommer till terrorattacker är skaderekvisitet det minsta problemet. Men frågan 

är om det inte är ett för långt avstånd mellan skyddsintresset och skadan som ett 

deltagande i en terroristorganisation skulle kunna utgöra? Här är det tydligt att termen 

deltagande behöver definieras så att det går att avgöra vilken typ av deltagande som 

man anser inte är helt obetydligt för främjande av brottet. Om syftet till exempel är att 

kriminalisera passivt deltagande som ges i uttryck genom medlemskapet och att det 

skulle ha någon psykisk påverkan är det tal om förstadier till terroristbrotten som man 

vill förhindra. Men jag anser att för att kunna svara på om skaderekvisitet är uppfyllt 

eller inte behövs undersökningar på om medlemskap verkligen utgör en sådan typ av 

psykisk påverkan som sedan föranleder andra medlemmar att begå terroristbrott. Jag 

anser att medlemskapet i sig inte är nära skyddsintresset och att avståndet mellan 

intresset och kriminaliseringen är för långt och kanske även långsökt. Men för att kunna 

fortsätta framställningen utgår jag ifrån att skyddsintresset – mänskligt liv – är högt och 

därmed är det tillåtet att större avstånd finns mellan beteendet och skyddsintresset.           

                                                           
147 Ju2017/03958/LP, s 5.  
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6.3.3 Klandervärdhet  

Den som deltar i en terroristorganisation måste visa skuld som är att anse som 

klandervärd. Alltså måste deltagaren uppfylla kravet på personligt ansvar. Huruvida 

skuldprincipen är uppfylld eller ej får avgöras från fall till fall.  

6.3.4 Motstående intresse  

Det motstående intresset som finns är eventuellt om föreningsfriheten inskränks om 

deltagandet innebär ett förbud mot medlemskap i en organisation. Om så är fallet kan 

eventuellt en sådan kriminalisering inte komma i fråga. Å andra sidan kanske en ökad 

kontroll och straffskärpning på bekostnad av de konstitutionella fri- och rättigheterna är 

nödvändig för att försvara samhället i kampen mot terrorism? Åtminstone är det så om 

man ska tro diverse berörda myndigheter och politiker för att förebygga, förhindra och 

utreda terroristbrott. 

6.3.5 Effektivitet    

När det kommer till frågan om effektivitet och om det finns andra metoder som kan 

rätta till det oönskade beteende så vet jag inte om jag har andra förslag på hur 

terroristbrotten ska stävjas. Dock tror jag inte att denna kriminalisering kommer att vara 

särskilt effektiv då jag förmodar att den är kopplad till många bevis- och 

utredningsproblem.  

6.3.6 Sammanfattning  

Utifrån dessa fem kriterier och det ovan anförda anser jag att det är tveksamt om en 

kriminalisering är lämpligt. Detta med hänsyn till att ingen utav kriterierna, godtagbart 

skyddsintresse, skada, klandervärdhet eller motstående intresse, har kunnat besvaras på 

ett tillfredställande sätt.  

6.4  Hur förhåller sig den föreslagna kriminaliseringen till 

föreningsfriheten? 

2003 inkom en fråga om vilka åtgärder som den dåvarande regeringen avsåg att vidta 

för att finna ett generellt grundlagsstöd för kriminalisering av enskildas deltagande i 

eller stöd till kriminella organisationer. Dåvarande justitieminister Thomas Bodström 

svarade att deltagande och stöd till kriminella organisationer redan är straffbelagda 

genom de osjälvständiga brottsformerna och att frågan om en utvidgad kriminalisering 

av aktivt deltagande i eller stöd till sammanslutningar där allvarlig brottslighet 
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förekommer redan utretts där man kom fram till att med hänsyn till bland annat 

föreningsfriheten inte borde ske.148 Den utredning som Bodström hänvisade till är den 

från år 2000 där kommittén som bestod av samtliga riksdagspartier konstaterade efter att 

ha diskuterat kriminaliserings förutsättningarna att en sådan utvidgning inte borde ske. 

Kommittén menade att medverkansansvaret är vidsträckt i svensk rätt och att även den 

som bidrar på ett litet sätt kan drabbas av straffansvar.149 

Morgan Johansson hävdar att föreningsfriheten inte syftar till att man ska kunna vara 

aktiv i terroristorganisationer och inte heller skydda de som deltar i en sådan. Vad är då 

de bakomliggande intressen som rättigheten är tänkt att skydda? Petrén och Ragnemalm 

menar att rättighetsreglerna är till för att skydda den fria åsiktsbildningen som enligt 1 

kap. 1 § RF utgör en grundbult i det svenska folkstyret. Som tidigare nämnts i kapitel 

5.1 får inte en begränsning göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller 

annan åskådning. Petrén och Ragnemalm sätter vikt på ordet ”enbart” och menar att 

presumtiva terrorister inte får utsättas för diskriminering enbart på grund av sin 

samhällsuppfattning. Det krävs något ytterligare – som risken för brukande av 

våldsamma och lagstridiga medel – för att särbehandling ska vara motiverat.150  

Frihet och trygghet är värden som är centrala i en demokrati och som ställs på sin 

spets när det kommer till terrorism då det finns en inneboende motsättning mellan frihet 

och trygghet och hur de ska balanseras mot varandra. En begränsning i frihet eller 

otillräcklig trygghet i relation mellan det allmänna och den enskilde är ägnade att väcka 

känslor som otillfredsställelse som kan försvaga attityden till demokratin och hur den 

löser komplicerade problem. Därför är det kanske nödvändigt att den enskilde till viss 

utsträckning kan acceptera ett visst ingrepp i den personliga friheten för att säkerställa 

tryggheten. Men kravet är att samhället ska tillgodose både värdena så gott det går.151    

 Terrorism utgör ett hot mot samhällssystemet men också mot medborgarnas 

personliga trygghet, vilket staten ska skydda. För att bekämpa terrorism kanske det blir 

nödvändigt att vidta åtgärder som åsidosätter och/eller begränsar friheter och rättigheter 

som finns i en demokrati. Man kan också argumentera för att de regler som finns 

angående begränsning av rättigheterna antogs under en annan tid och i ett annat 

samhälle då lagar och regler ändå reflekterar samtiden. Det samhälle vi lever i idag är 

annorlunda jämfört med år 1975 när de konstitutionella fri- och rättigheter föreslogs. Å 
                                                           

148 Svar på fråga 2003/04:1045.  
149 SOU 2000:88 s 176.  
150 Petrén, Ragnemalm, Sveriges grundlagar – med tillhörande författningar och förklaringar, 1980 s 71.  
151 Taxell, Demokrati – teori och verklighet, 1987 s 150 f.  
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andra sidan står det tidigt i förarbetena att de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna 

har sin största betydelse när den demokratiska samhällsordningen utsätts för 

antidemokratiska rörelser inom landet. För att det är framförallt då som det finns en risk 

för att de demokratiska institutionerna sviktar i omsorg för medborgarfriheterna. Därför 

utformas grundlagens rättighetsregler på det sätt som lägger ett rättsligt verkande band 

på de demokratiska institutionerna som riksdagens, i dess handlingsfrihet gentemot 

medborgarna. Detta skydd är även värdefullt i tider av inre och yttre lugn.152 I 

propositionen till fri- och rättigheterna betonades även vikten av att lagstiftaren noga 

redovisar sina syften när en fri- och rättighetsinskränkande lag beslutas.153 Mot 

bakgrund av detta och det som redovisats i kapitel 5.1 om möjliga inskränkningar  anser 

jag att så som föreningsfriheten är utformad och med de specifika 

inskränkningsmöjligheterna som ges i 2 kap. 24 § 2 st. RF är kriminalisering av 

deltagande i en terroristorganisation inte förenlig med föreningsfriheten. Bestämmelsen 

anger två tydliga skäl för när en inskränkning är tillåten och kriminalisering av 

deltagande i en terroristorganisation faller varken in under sammanslutningar av militär 

natur eller liknande natur. För att en liknande kriminalisering som den föreslagna inte 

ska vara grundlagsstridig tror jag det är nödvändigt att införa ytterligare en begränsning 

angående kriminella sammanslutningar. Den nya lydelsen skulle vara: 

”föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas 

verksamhet är av militär, kriminell eller liknande natur eller innebär förföljelse av en 

folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”     

7 Analys  

Under uppsatsens gång har det visat sig att det föreslagna straffansvaret är kopplat till 

en del tekniska såväl som principiella problem. I det avslutande kapitlet sammanfattar 

jag de problem som jag stött på och lämnar mina slutkommentarer.  

7.1  Det nya hotet och den moderna terrorismen som fenomen    

Terrorister framställs idag av både politiker och media som den med makt, medan vi 

andra är potentiella offer som lever under ett konstant hot som kan realiseras när som 

helst. Det som också är särskilt utsatt är ”vårt öppna samhälle”. Men det som är 

intressant är att historiskt har terrorism setts som den svages kamp mot den starke och 

                                                           
152 SOU 1975:75 s 13.  
153 Prop. 1975/76:209 s 153. 
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det har talats om att den enes terrorist är den andres frihetskämpe.154 Frågan är hur 

terrorism fått den betydelse den har idag och hur denna relativt allvarliga våldsform som 

ansvarar för några tusen människors död varje år globalt fått den betydelse den har idag 

i jämförelse med antalet som dör i krig, fattigdom, global uppvärmning och så vidare.  

Tidigare hade terrorismpolitik någon form av motstånd men idag verkar det som att 

det istället råder konsensus i frågan och det är inte en politisk strid om 

problemformuleringen utan det som diskuteras är mängden insatser och inte huruvida 

dessa åtgärder är lämpliga förslag.155 Avpolitiseringen av terrorism som skedde i 

samband med 9/11 har lett till att alla demokratier har samlats i konsensus kring vilka 

värderingar som är rätt och fel. Denna syn bortser från diverse olika maktaspekter och 

rationaliserar fram nya maktkoalitioner. Som när centrala länder som USA, Israel och 

Saudiarabien framställer sig själva som offer för terrorism och maktförhållanden som 

motiv suddas ut.156  

Jag inledde uppsatsen med att beskriva att man efter 9/11 började betrakta terrorism 

som ett globalt hot istället för en nationell eller regional fråga. Men denna bild stämmer 

inte överens med de rapporter om terroristbrott som presenteras av Europol om 

situationen i Europa. Av alla händelser som rapporterades in under 2016 står islamistisk 

terror för två promille av dessa. Istället är majoriteten av alla händelser (70%) det som 

kallas för separatistisk terrorism.157 Den andra stora gruppen terrorister som i mycket 

större utsträckning än islamistiska terrorister bidrar till terrorismen i Europa är 

högerextrema nationalister.158 Detta visar på att terrorismen i Europa är i allra högsta 

grad ett nationellt fenomen, vilket hänger ihop med nationalstatens utformning och är 

definitivt en politisk fråga. Men till skillnad från separatistisk och högerextrem 

terrorism utgör islamistisk terrorism ett internationellt hot.159 Detta anser jag visar 

väldigt tydligt på hur viktigt det är att definiera vad terrorism är då det är uppenbart att 

vi pratar om olika typer av terrorism men också att de former av terrorism – 

separatistisk- och högerextrem terrorism – som i dagsläget dominerar i Europa kommer 

i skymundan när all fokus läggs på den islamistiska terrorismen.  

                                                           
154 Andersson, Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2017 s 243.  
155 I frågan om den dåvarande nya terroristlagen som antogs 1 juli 2003 röstade vänsterpartiet och 

miljöpartiet emot antagandet.    
156 Andersson, Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2017 s 244. 
157 Europol definierar separatistisk terrorism som olika politiska grupper som vill frigöra vissa områden 

från stater som de är motvilligt en del av. Exempel på dessa grupper i Europa är baskiska, korsikanska 

och nordirländska separatister som står för den stora massan av terroristbrott.  
158 Europol, EU terrorism situation and trend report 2017 s 10.  
159 Europol, EU terrorism situation and trend report 2017 s 4.  
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Det faktum att all tyngd läggs vid islamistisk terrorism som enbart utgör två promille 

av alla händelser när det i själva verket är en annan form av terrorism som dominerar i 

Europa, visar att vi har konstruerat en verklighet där hotbilden tillmäts vara väldigt hög. 

Medan graden i den existerande hotbilden i själva verket inte är så hög som den 

framställs. Då vi har accepterat den här verklighetsbeskrivningen är det inte särskilt 

anmärkningsvärt att människor är rädda och vill göra allt för att skydda sig mot den. Jag 

delar Asps uppfattning om att straffrätten på senare tid gått från att utgöra en reaktion på 

skada/fara till att avvärja att skada/faran uppkommer. Kriminaliseringsförslagen på 

terrorismområdet visar att straffrätten har gått från att vara reaktiv till preaktiv, där 

förstadier till brott kriminaliseras som fullbordade terroristbrott, liksom förslaget till att 

kriminalisera deltagande i en terroristorganisation.        

7.2  Kriminaliseringens krav    

Straffrättspolitiken har kommit att bli ett allt betydligt viktigare politisk valfråga på 

senare år. Det kan tolkas som att straffrättspolitiken får rättmätig uppmärksamhet, men 

det finns en risk för att kortsiktiga politiska hänsyn sätts före andra intressen. Detta ter 

sig särskilt problematiskt då mycket talar för att det är svårare att ta bort och upphäva 

kriminaliseringar än att lägga till nykriminaliseringar. Fram till 1980-talet fick 

kriminalpolitiska reformer ta tid, speciellt när det var tal om utredning av en ny 

lagstiftning som skedde med största noggrannhet.160 Idag är det inte möjligt att ha ett så 

långt utredningsförfarande vilket kan observeras av regeringens beställning på en 

snabbutredning av straffansvar för deltagande i en terroristorganisation.161 Det snabba 

förfarandet riskerar att de lagar som fattas inte är tillräckligt genomarbetade.162 Lagrådet 

har uttryckt det som: ”det kan förutses att genomförandet av förslaget kommer att 

föranleda tillämpningssvårigheter i en inte obetydlig omfattning”.163 Beslut om 

kriminalisering sker alltför lättvindigt utan att pröva straffbudens konsekvenser, i tron 

om att straffrätten i sig har en magisk kraft att påverka människors liv och handlande. 

Men för en fungerande allmänprevention krävs det att lagstiftningen respekteras och att 

straffbudens efterlevnad kontrolleras.164 Samtidigt måste det poängteras att 

kriminaliseringens allmänpreventiva effekt är tämligen svag i verkligheten och ibland 

                                                           
160 Exempel på det är Straffrättskommittén som tillsattes 1937 och vars betänkande redovisades 1953.   
161 Den 2 maj 2017 författades uppdraget och knappt nio månader senare, mer precist 15 december 2017, 

ska uppdraget redovisas.  
162 Andersson, Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2017 s 226.  
163 Prop. 2013/14:194 s 36.  
164 Aspelin, Kriminaliseringens gränser – visionära funderingar, i festskrift till Nils Jareborg, 2002 s 46. 
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helt obefintlig. Enbart kriminaliseringens hot om straff är inte tillräcklig för 

laglydnad.165  

Lagtexter inom brott och straff har ett större krav på sig att vara tydliga och klara i 

sina formuleringar. Varje svensk medborgare ska kunna läsa brottsbalken och 

därigenom utläsa vilka gärningar som är brottsliga. Vid en tillämpningssituation får det 

inte vara godtyckligt och därför får inte bestämmelser vara luddigt formulerade så att 

det inte är förutsebart vilka handlingar som kan föranleda straff. För att legalitetskravet 

ska vara uppfyllt krävs det därför en mer noggrann precisering om vad en 

terroristorganisation är. Annars är det inte förutsebart vem som senare kan komma att 

bli föremål för ett straffrättsligt ingripande för sitt deltagande i en sådan organisation. 

Dessutom borde det ligga i lagstiftarens intresse att precisera vad en 

terroristorganisation är så att det vid tillämpning av bestämmelsen lättare uppfyller 

skuldprincipen. Då jag också konstaterat att terrorismfrågan är en högst politisk fråga 

kan det inte vara upp till domstolen att avgöra vilken organisation som uppfyller 

kriterierna för en sådan organisation, utan regering och riksdag borde avgöra denna 

fråga. 

7.3 Kriminaliseringsförslaget och straffrättens grunder  

Med hänsyn till de presenterade kriterierna som bör beaktas vid en nykriminalisering 

anser jag att en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation inte är möjligt i 

dagsläget. Det godtagbara skyddsintresset är alldeles för brett och jag upplever att när 

det gäller just terrorism går det att resonera på ett sätt som leder till de mest centrala och 

självklara skyddsintressena som mänskligt liv och statens bestånd. Därför krävs det att 

lagstiftaren kan utifrån det föreslagna straffbudet identifiera och konkretisera det mest 

närliggande intresset. Gällande kriteriet skada är det viktigt att identifiera vilka 

handlingar och former av deltagande som man syftar till då skadekravet avser att 

kriminalisera beteenden som kan orsaka påtaglig skada eller fara för skada på 

skyddsintresset. Då vi inte riktigt vet vad innebörden av deltagande är, är det svårt att 

dessutom avgöra huruvida deltagande i en terroristorganisation har en närhet till det 

skyddsintresset. Om deltagande är att se som passivt deltagande i form av medlemskap 

anser jag att det inte är nära skyddsintresset. Det tredje kriteriet klandervärdhet tror jag 

kommer att i praktiken utgöra bevis- och utredningsproblem för åklagaren om 

straffbudet inte är tydligt formulerat kring vad ett deltagande innebär och vilka 

                                                           
165 Jareborg, Nils, Vilken storts straffrätt vill vi ha? i antologi ”Varning för straff ” 1995 s 21.  
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organisationer som är att klassificera som terroristorganisationer om man vill få fler 

fällande domar. Motstående intressen är föreningsfriheten vilket jag bedömer kommer 

att inskränkas med hänvisning till den förda diskussionen i kapitel 6.4. Avslutningsvis 

gällande effektiviteten av straffbudet anser jag att det är tveksamt huruvida den kommer 

att rätta till det oönskade beteendet. Det som ska nämnas i sammanhanget är att 

kriminalisering är en kostsam metod vilket innebär betydande resurser för att utreda och 

lagföra brott. Därmed är det nödvändigt att rättsväsendet tillförs de resurser som de 

behöver för att kunna reda ut det nya antalet gärningar som beläggs med straff. Om 

rättsväsendet inte får de nödvändiga resurserna innebär det att vissa förseelser kommer 

att prioriteras ner vilket i sin tur betyder att överträdelser av vissa straffbud i praktiken 

inte lagförs eller lagförs i en liten omfattning, vilket urholkar straffsystemets 

brottsavhållande verkan.166 

Om enbart straffvärda handlingar ska omfattas vid kriminalisering behöver en tydlig 

avgränsning göras, det vill säga vilka handlingar och former av deltagande som ska 

omfattas av kriminaliseringen. Då aktivt deltagande i många hänseenden är 

kriminaliserat idag är det passivt deltagande som kvarstår för kriminalisering. Jag anser, 

från flera synpunkter att passivt deltagande i form av medlemskap i 

terroristorganisationer är problematiskt att kriminalisera. Lagstiftaren måste formulera 

vilka organisationer som är förbjudna, men när detta väl gjorts kommer dessa 

organisationer att byta namn och fortsatt ha samma medlemmar. Dessutom är 

terroristorganisationer inte organiserade i den bemärkelsen som vi föreställer oss en 

förening med stadgar och årsmöten, vilket betyder att det så kallade medlemskapet 

skulle vara personer som sympatiserar med organisationen. Det som därmed inte är 

kriminellt idag är att någon uttrycker att hen till exempel ”hejar på IS”. Det är även 

denna rätt som föreningsfriheten skyddar, vilket innebär en direkt inskränkning om 

regeringens kriminaliseringsförslag går igenom. Att lagstiftaren ska avgöra vad 

medborgare inte får tycka eller känna rimmar inte heller bra med yttrandefriheten som 

också blir påverkad.  

I kapitel två om den svenska straffrättsliga systematiken framgår det att en 

gärningsman enbart kan belastas för sitt eget handlande och det uppsåt som ligger hen 

till last. Med andra ord är straffansvaret individuellt och kollektiv bestraffning 

förekommer inte. Det går att argumentera för att ett medlemskap i en 

                                                           
166 SOU 2013:38 s 492.  
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terroristorganisation ska ses som ett främjande av organisationen och dess verksamhet, 

och kan ligga medlemmen till last om hen vet om organisationens terrorismsyfte och vet 

om att medlemskapet innebär ett främjande av verksamheten. Ansvarsgränsen för 

medverkan har dock en lägsta gräns som kallas för livets regel. Vilket betyder att någon 

som till exempel bevittnar ett slagsmål med gillande min är för obetydligt för att utgöra 

ett främjande. Diskussionen om medlemskap kan med hänvisning till livets regel utgöra 

ett alltför obetydligt främjande för att det ska anses straffvärt. De personer som är aktiva 

i dessa organisationer kan redan dömas för de osjälvständiga brottsformerna som 

presenterades i kapitel 2.2. I regeringens proposition från 2002 om straffansvar för 

terrorbrott ansåg regeringen att de som deltar till ett terroristbrott inom ramen för en 

terroristorganisation kan straffas genom de osjälvständiga brottsformerna. 15 år senare 

menar regeringen att dessa bestämmelser inte är tillräckliga och vill med den nya 

snabbutredningen utvidga orsakssambandet mellan en potentiell brottsling och skadan. 

Det kan vara utvidgningen av orsakssambandet som gör det svårt att tillämpa någon 

utav de osjälvständiga brottsformerna så som de är formulerade idag. Utifrån det som 

dessutom presenterades i början av kapitel 2.1 om brottsbegreppet är inte åsikter, 

avsikter och attityder föremål i sig för kriminalisering.  

7.4 Valet av straffrättsideologi   

Regeringens kriminaliseringsförslag överensstämmer även på flera punkter med 

Jareborgs offensiva straffrättsideologi. Hotet om terrorism uppfattas som en tillräcklig 

förutsättning för kriminalisering samt att det läggs mer vikt vid gärningar mot 

statsapparaten och en anonym allmänhet. I det språkliga hänseendet är 

brottsdefinitionen så som den är presenterad i uppdragsbeskrivningen påtagligt 

obestämd. Den kriminaliserade handlingen innebär endast en potentiell fara/skada på 

skyddsintresse som är långt ifrån det faktiska hotet samt liknar mer en kriminalisering 

av åsikter. Hårdare straff har införts för terroristbrotten och dessa gärningsmän betraktas 

mer som fiender än människor. Den offensiva straffrätten som förs riskerar att höja 

straffnivåerna i hopp om att ha en brottsreducerande verkan, men i själva verket får vi 

en utveckling som liknar allt mer den i USA. Därmed finns det fler goda skäl att inte 

tillgripa straffrätten för att visa sin handlingskraft i kampen mot terrorism.  

Utifrån det ovan presenterade och med risk för att inte vara särskilt originell, 

förespråkar jag en defensiv straffrätt och vill försvara idén om den liberala rättsstaten, 

där det inte ges utrymme att underordna rättvisa och rättssäkerhet i förmån för 
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brottsprevention. Jag anser att straffrätten inte ska användas för att lösa samhälleliga 

problem och att den ska användas i sista hand. Om nya straffbud införs finns risken att 

andra insatser uteblir. De nya straffbuden kan både bli verkningslösa men också 

medverka till straffrättslig inflation och höjda straffnivåer.  Huruvida den här typen av 

kriminalisering har en allmänpreventiv verkan är dessutom tveksamt. 

Efter händelserna på Drottninggatan i Stockholm 2017 är det självklart svårt att 

känna att den svenska terrorlagstiftningen är tillräcklig som den är idag, och det känns 

som att ett straffansvar enligt den norska lagstiftningen är nödvändig. Men jag anser att 

den reglering som idag finns på terrorismområdet är tillräcklig och mycket mer 

långtgående än vad som kanske är önskvärt i en ideal rättsstat. Vårt intresse av att 

bekämpa terrorism måste vägas mot de intressen som finns på lång sikt som den 

defensiva modellen försvarar, vilket är både skyddet för individen men även 

rättssäkerheten och att straffnivåerna är på en rimlig nivå.   

7.5 Slutord   

Vid brottsbekämpning måste staten vara effektiv, samtidigt som den garanterar 

rättssäkerhet och respekterar konstitutionella fri- och rättigheter. Detta beskriver 

rättstatsidealets inneboende paradox: där staten måste vara stark och värna om och 

upprätthålla fri- och rättigheter samtidigt som den måste acceptera begränsningar i sin 

makt, vilket minskar effektiviteten.167 Jag är inte emot långtgående kriminalisering i 

kampen mot terrorism, så länge den bevisas vara nödvändig och effektiv samt uppfyller 

kravet på proportionalitet i relation till ändamålet med kriminaliseringen. Straffrätten 

har inte en definitiv form utan nya erfarenheter görs och förhållanden ändras, och så 

måste även metoderna för att bekämpa brottsligheten anpassas därefter. 

Men de som tror att man genom straffskipning kan utrota brottslighet eller minska 

den är naiv. Vi måste inse att vi lever i ett samhälle där brottlighet, även allvarlig sådan 

som terrorattacker, är ofrånkomligt. Därmed finns det inga garantier för att en stat inte 

kan utsättas för terrorattacker. Erfarenheter från de senaste decennierna visar också på 

att det inte går att skapa garantier mot terrorattacker genom en sträng skyddslagstiftning 

och skärpt straffrättspolitik. Jareborg menar att även om man kan tycka att vissa 

personer är samhällsfarliga på grund av deras avsikter eller åsikter, så framstår 

kriminalisering av liknande ting som godtyckliga och orättvisa, vid sidan av att de är 

                                                           
167 Cameron, Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vissa internationella trender, SvJT 2007, s 

83.  
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svåra att tillämpa och har stora bevissvårigheter.168 Därmed kommer inte en 

kriminalisering av yttranden som visar allmänna sympatier med en terroristorganisation 

att leda till färre terrorattentat likt den som begicks i Stockholm. Den obekväma 

sanningen är att det inte går att lagstifta bort terrorism. Det som dock kan ske genom ny 

lagstiftning är en sakta utplåning av rättsstaten.   

  

                                                           
168 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013 s 71.  
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8 Källförteckning  

Offentligt tryck 

Proposition 1975/76:209 om ändring i regeringsformen. 

Proposition 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande.  

Proposition 2002/03:38 om straffansvar för terrorbrott.  

Proposition 2013/14:194 Skärpt straff för mord.  

Proposition 2015/16:87 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte.  

SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter.  

SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende. 

SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, het mot homosexuella, 

m.m.  

SOU 2013:38 Vad bör straffas?   

SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en 

terroristorganisation.  

Ju2017/03958/LP Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en 

terroristorganisation.  

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1045 kriminalisering av deltagande i 

terroristorganisationer.  

Offentligt tryck – EU  

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande 

av terrorism. 
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