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Abstract 

Terrorism poses a conceptual challenge to liberal criminal law doctrine, whose 

ability to restrict criminalization rests on principles founded upon an ideological 

framework that criminal law scholarship often considers a given. This thesis de-

scribes the challenge to such doctrine, by juxtaposing two recent additions to 

Swedish terrorism legislation and the principles ostensibly limiting political 

power, arguing that such legal constraints are theoretically underdeveloped. The 

aim is to contemplate how criminalization of terrorism offenses is conceptualized 

in Swedish criminal law scholarship, by reference to its distinct concern with re-

tributive justice and individualism. This is counteracted by contemporary needs 

for security and prevention, arguably bringing the legitimacy of the normative 

framework into question. This is not attributable to the exceptional qualities of 

terrorism offenses, but rather because the framework itself manages to re-cate-

gorize as legitimate criminal law policy what in essence ought to break such a 

framework apart. The consequences for conceptual analysis are hereby further 

suggested, and alternative modes of thinking are proposed, considering the need 

for further theoretical development.    
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“All punishment is evil” 

Jeremy Bentham 

 

“Le supplice ne rétablissait pas la justice, il réactivait le pouvoir” 

Michel Foucault 

 

”Objektivität ist Schweinerei” 

Joseph Roth 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom kontinentaleuropeisk och angloamerikansk straffrätt finns det få utveckl-

ingsområden som under de senaste tjugo åren kunnat mäta sig med terrorismlag-

stiftning. Att på juridisk väg söka förhindra, bestraffa och försvåra utförandet av 

terroristbrott innebär stora påfrestningar för det straffrättsliga systemet: det är 

politiskt mycket högt prioriterat och introducerar nya element i det ramverk som 

ditintills har tagits för givet.  

 

I Sverige har lagstiftningsprocessen varit utdragen.1 Utredningen om genomfö-

randet av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism 

(Ju 2014:26) hade som ursprungligt uppdrag att utreda behovet av lagändringar 

för att Sverige skulle leva upp till vissa internationella krav på straffrättslig regle-

ring.2 I samband med redovisning av uppdraget i dessa delar erhöll utredningen 

i tilläggsdirektiv uppdrag att analysera behovet av ytterligare kriminalisering för 

att förebygga och förhindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom 

ramen för en terroristorganisation.3 Sedermera tillsattes en ny utredning med 

uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstift-

ningen på terrorismområdet.4 Ytterligare tilläggsuppdrag har följt, somliga av för-

slagen har genererat lagstiftning och andra har omarbetats intill oigenkännlighet. 

Viljan till kriminalisering av terrorrelaterade gärningar har konsekvent varit hög 

och utredningstiden har förlängts åtskilliga gånger. I slutet av november 2019 

överlämnade Terroristbrottsutredningen så sitt slutbetänkande rörande en ny ter-

roristbrottslagstiftning.5  

                                                      
1 Särskilda bestämmelser med syfte att bekämpa terrorism infördes i svensk lagstiftning 1973 ge-

nom lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell 

bakgrund. Första gången termen terrorism nyttjades som självständig brottsbeskrivning dröjde 

dock till 2003, då lagen (2003:148) om straff för terroristbrott instiftades, se ds. 2002:35; prop. 

2002/03:38. Jfr SOU 1989:104, s. 71–82; prop. 1973:37.  
2 Se dir. 2014:155.  
3 Se dir. 2015:61. 
4 Härefter Terroristbrottsutredningen. Syftet har varit att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv 

och överskådlig reglering samlad i ett regelverk, se dir. 2017:14; dir. 2018:21.  
5 SOU 2019:49. 
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1.2 Problemformulering 

Bland de heligaste av straffrättens kor befinner sig sannolikt påståendet att kri-

minalisering bör förbehållas de allra mest förkastliga gärningarna som uppkom-

mer i ett samhälle.6 Enligt denna uppfattning bör kriminalisering enbart ske för 

det fall inga andra, mindre ingripande medel står till buds för att stävja beteendet 

ifråga.7 Eftersom straff innebär inskränkning av individens handlingsfrihet och 

av staten avsiktligt tillfogat lidande eller obehag, bör det enligt klassisk liberal 

straffrättsideologi begränsas.8 Utgångspunkten att kriminalisering utgör ultima ra-

tio innebär därmed att en enskild kriminalisering behöver rättfärdigas.9  

 

Samtidigt är definitionen av ett brott i Sverige tämligen neutral: ett brott är enligt 

1 kap. 1 § brottsbalken det för vilket straff stadgas. Vid läsning av brottsbalken, 

såväl som specialstraffrätten framgår inte att några begränsningar för lagstiftaren 

beträffande kriminaliseringar skulle göras gällande, annat än konstitutionella så-

dana. ”Överkriminalisering” tillåts alltjämt diagnosticera gällande straffrätt; nå-

gon begränsande mekanism kan därav inte heller göras gällande.10 Istället 

                                                      
6 Se e.g. SOU 2013:38, del 2, s. 479, 492–497; prop. 1994/95:23, s. 52 ff.; Jareborg, Nils, Allmän 

kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 2001, s. 53; Jareborg, Nils, Scraps of Penal Theory, Iustus, Uppsala, 2002, 

s. 94 f.; Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 15; Victor, 

Dag, Påföljdsbestämning i ett differentierat påföljdssystem, SvJT, 1999, s. 136. Se även Nuotio, Kimmo, 

”Theories of Criminalization and the Limits of Criminal Law: A Legal Cultural Approach”, i Duff, 

Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor (red.), The Boundaries 

of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 255–257.  
7 Ett sådant förhållningssätt framställs företrädesvis som helt okontroversiellt, med utgångspunk-

ten att straff kan betraktas som det yttersta uttrycket för statens maktutövning, ett påstående som 

i sig sällan ifrågasätts i doktrin eller offentligt tryck. Snarare framställs uppfattningen om s.k. ultima 

ratio som ”naturlig” i betydelsen opolitisk eller värdeneutral, se framför allt SOU 2013:38, del 2, s. 

479 f.; dir. 2011:31.  
8 Denna uppfattning återfinns främst inom liberal samhällskontraktsteori grundad på i huvudsak 

John Lockes politiska filosofi, se vidare Locke, John, Andra avhandlingen om styrelseskicket, Daidalos, 

Göteborg, 1998, s. 110–118.; Mill, John Stuart, On Liberty, Penguin, London, 2010; jfr Rawls, John, 

A Theory of Justice, reviderad upplaga, Harvard University Press, Cambridge, 1999, s. 10. Det kanske 

viktigaste exemplet på hur tankegodset i sin utilitaristiska form genererat inflytelserik straffrättsteori 

finnes i angloamerikansk doktrin, se främst Feinberg, Joel, The Moral Limits of the Criminal Law, 

utgiven i fyra volymer mellan 1987–1990: Harm to Others; Offense to Others; Harmless Wrongdoing; och 

Harm to Self, Oxford University Press, Oxford. Se även vidare Norrie, Alan, Crime, Reason and His-

tory: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 21.  
9 Ultima ratio behandlas alltså inte i förevarande arbete som en egen, självständig princip för krimi-

nalisering, eftersom den förutsätter jämförelse med alla de andra politiska åtgärder som en i sam-

manhanget typisk nordeuropeisk välfärdsstat kan vidta för att komma åt ett givet problem. En 

sådan utredning är alltför omfattande för att rymmas inom förevarande framställning, Se nedan 

kapitel 2.  
10 En översiktlig läsning av doktrinen tycks ge för handen att straffrätten befinner sig i ett närmast 

konstant tillstånd av överkriminalisering, jfr Jareborg, Nils, Straffideologiska fragment, Iustus, Uppsala, 
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framhävs att rättfärdigande av kriminalisering normalt bör ske i förhållande till 

vissa principer för begränsning, formulerade som föreställda raster varigenom en 

kriminaliserande lagstiftningsprodukt behöver passera för att ur straffrättsligt 

hänseende anses acceptabel.11  

 

I den kommande framställningen driver jag tesen att dessa principer är otillräck-

liga som stöd för begränsning av kriminalisering, så till vida att de i fallet 

terrorismlagstiftning inte inskränker lagstiftarens handlingsfrihet på något märk-

bart sätt. I avsaknad av konstitutionella begränsningar återstår att lagstiftaren och 

allmänheten i övrigt godtar de principer som straffrättsvetenskapen presenterat.12 

Så verkar dock inte vara fallet. Detta beror, som en utgångspunkt för den kom-

mande framställningen, på en central motsättning i synen på straffrätten: rättssä-

kerhetens krav beträffande respekt för individen framställs allt som oftast som 

neutrala i förhållande till ett föränderligt politiskt klimat; medan samma klimat 

tillskriver straffrätten en uppgift som dess företrädare av just ideologiska skäl 

hävdar att den inte har. Den uppgiften är att adressera och lösa sociala och sam-

hälleliga problem.  

 

När det gäller lagstiftning rörande terrorismrelaterade gärningar ter sig straffrät-

tens begreppsliggörande av kriminalisering kanske särskilt otillräckligt. Det straff-

belagda områdets omfång är här svårt att uppskatta, liksom omfånget av de 

                                                      
1992, s. 103; Även i angloamerikansk litteratur ryms ett liknande påstående, se e.g. Husak, Douglas, 

Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008.  
11 Antalet principer som här avses kan variera. Jag har här tagit som utgångspunkt de problemom-

råden som Lernestedt identifierar i sin avhandling, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och 

principer, Iustus, Uppsala, 2003; jfr SOU 2013:38, del 2, s. 423 ff. Mycket litet i doktrinens syn på 

kriminalisering kan sägas ha förändrats sedan dess. Restriktivitet avseende kriminaliseringar är se-

dan länge en utgångspunkt för riksdagens arbete, i alla fall i teorin, se Åklagarutredningens betän-

kande, SOU 1992:61, s. 103 ff., vars principiella ståndpunkter godtogs av riksdagen i 1994/95:JuU2 

och prop. 1994/95:23. Jfr Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 

andra upplagan, Iustus, Uppsala, 2013, s. 53 f. För en kritik av Lernestedt, se Nuotio, Kimmo, ”En 

kritik av kritiken – möjligheten till begränsande sållningsargument vid kriminaliseringsbeslut. En 

diskussion kring Claes Lernestedts doktorsavhandling”, Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab, vol. 

91, 2004, s. 1.  
12 Annars kan principerna förmodligen inte göras gällande som del av den juridiska doktrinen, vars 

betydelse de som förespråkar principerna ofta framhäver: ”För att vetenskapliga produkter skall bli 

del av doktrinen borde det krävas att de vetenskapliga lärosatserna på något sätt blir accepterade 

och identifierade av de som har att sätta gränserna för vad som är gällande […] alla bidrag till 

rättsvetenskapen – och vetenskapliga undersökningar av rätten – blir inte automatiskt del av dokt-

rinen” och ”…de beståndsdelar som den straffrättsliga doktrinen består av [är] i sig så viktiga att 

deras existens och värde knappast ifrågasätts av någon”, Ulväng, Magnus, ”Den straffrättsliga dokt-

rinen som rättskälla: Om dogmatik, vetenskap och gällande rätt”, i Bylander, Eric (red.), De Lege, 

Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2013: Doktrinen i praxis, Iustus, Uppsala, 2013, s. 186–187, 200. 
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skyddsintressen som anses hotade genom de träffade gärningarna.13 Brotten full-

bordas i regel redan när en handling företas i en viss avsikt, utan att handlingen i 

sig framstår som klandervärd.14 Därtill kommer osäkerhet beträffande hur effek-

tiv regleringen är och kommer bli i allmänpreventiv bemärkelse. Samtidigt utgör 

terroristbrott som sådana ofta enorma hot mot samhällsgemenskapen, demokra-

tin och rättsstaten. Om det är någonstans som förutsättningarna för kriminali-

sering prövas och det därmed är befogat att straffrättens förståelse av dessa rann-

sakas, torde det vara i fallet terrorismlagstiftning.15  

 

Förevarande arbete har därför som huvudsyfte att undersöka och problematisera 

hur straffrätten konceptualiserar kriminalisering av terrorrelaterade gärningar.16 

Detta syfte inbegriper ett övervägande av huruvida straffrättsvetenskapens verk-

tyg för att hantera ett givet straffbeläggande är tillräckliga. Jag hävdar i föreva-

rande framställning att de i fallet terrorismlagstiftning inte är det.  

 

Den centrala frågeställningen är därvid om gärningar kopplade till terrorism mo-

tiverar ett annat förhållningssätt till kriminalisering än vad gängse brottslighet gör. 

För att uppnå syftet med framställningen kompletteras den huvudsakliga fråge-

ställningen av delfrågor som kommer undersökas fortlöpande i det kommande 

arbetet: 

 

På vilket sätt utmanar kriminaliserande av terrorrelaterade gärningar de 

begränsande principer för kriminalisering som straffrätten förfogar 

över? 

 

Vilka blir konsekvenserna av denna utmaning för hur straffrätten kon-

ceptualiserar kriminalisering? 

 

Vilka alternativ för begränsning finns till dessa principer? 

                                                      
13 Jfr prop. 2015/16:78, s. 18; bet. 2017/18:JuU35, s. 29; bet. 2015/16:JuU7, s. 13; dir. 2018:21, s. 

2. Dessa förankras i den svenska strategin mot terrorism, där de intressen som anges som skydds-

värda sträcker sig från att människor ”ska kunna röra sig fritt, delta i sammankomster, uttrycka sina 

åsikter och bära religiösa symboler utan rädsla för att utsättas för hot eller våld.”, skr. 2014/15:146, 

s. 3 f.  
14 Se avseende s.k. terrorresor SOU 2015:63, s. 115; avseende kommande samröreslagstiftning se 

lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 31 f. Jfr Straffrättskommitténs bedömning, som kan sägas ligga 

till grund för dagens synsätt rörande kriminalisering av förstadier, att gärningar som normalt utgör 

förstadier till brott utesluts från det straffbara området om risken för brottets förverkligande anses 

ringa, SOU 1944:69, s. 78–79.   
15 Carvalho, Henrique, The Preventive Turn in Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, 

s. 137; Tadros, Victor, ”Justice and Terrorism”, New Criminal Law Review, vol. 10:4, 2007, s. 658. 
16 Termerna konceptualisera och begreppsliggöra kommer framgent att användas synonymt. 
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1.3 Metod 

Av det hittills beskrivna bör ha framgått att förevarande arbete inte är något 

renodlat rättsdogmatiskt sådant.17 Att återge gällande rätt utifrån en hierarkiskt 

ordnad rättskällelära är förvisso nödvändigt för att illustrera det problem som 

terrorismlagstiftningen hävdas utgöra för rådande straffrättsvetenskapliga teori. 

Men den metodologiska ansats som härefter anläggs kännetecknas snarare av ett 

ifrågasättande av källorna till kunskap om rätten, än ett fastställande av den-

samma. Närmare bestämt ett ifrågasättande av hur lagstiftning som rättskälla för-

utsätts vara bunden av ideologiska premisser funna i andra kunskapskällor.   

 

För egen del anser jag att juridisk metod helt enkelt utgör det sätt på vilket jurister 

argumenterar för en rättslig ståndpunkt. Jurister agerar dock inte i ett vakuum, 

utan snarare inom ett epistemiskt ramverk som bestämmer hur en acceptabel 

argumentation ser ut, definierar deras begreppsbildning och karaktäriserar deras 

ståndpunkter.18 En sådan kritisk teoretisk utgångspunkt innebär att rättens kun-

skapskällor, det ramverk som ligger till grund för rättslig argumentation, nödvän-

digtvis behöver granskas. Föreliggande arbete syftar till att undersöka på vilket 

sätt straffrätten begreppsliggör kriminalisering av terrorrelaterade gärningar. Me-

toden för att uppnå det syftet är att placera de utvalda lagstiftningsprodukterna i 

förhållande till gängse principer för acceptabel kriminalisering och därefter uti-

från denna argumentation granska hur robusta principerna är så som källor till 

rättslig kunskap.19 Detta inbegriper att abstrakt anlägga ett ovanifrånperspektiv 

på sådan rättslig argumentation och dess konsekvenser. 

 

Att begreppsliggöra någonting är att gripa tag om, kontrollera och bemästra det 

tills det går att förstås inom den ram för kunskap som råder för ett särskilt 

                                                      
17 Uppfattningarna om vad den rättsdogmatiska metoden innebär inom straffrätten är många, men 

en allmänt accepterad uppfattning får anses vara att den avser att analysera vad gällande rätt är 

genom att tolka innehållet i auktoritativa rättskällor, se e.g. Sandgren, Claes, Om teoribildning och 

rättsvetenskap, Juridisk tidskrift, 2004/05:2, s. 305; Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i Zam-

boni, Mauro & Korling, Fredric (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 26; Pecze-

nik, Aleksander, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, 2005, s. 249.  
18 Se Wrange, Pål, Impartial or Uninvolved? The Anatomy of 20th Centrury Doctrine on the Law of Neutrality, 

Eddy förlag, Visby, 2007, s. 81; Sandel, Michael, “Procedural Republic and the Unencumbered 

Self”, Political Theory, vol. 12:1, 1984, s. 81. För ett helhetsgrepp kring frågan om juridisk metod och 

det ramverk som omger den hänvisas med fördel till Patterson, Dennis (red.), A Companion to Philo-

sophy of Law and Legal Theory, andra utgåvan, Blackwell, London, 2010.  
19 Jag gör detta med en något desillusionerad inställning, liknande den som funnits hos den tidiga 

Critical Legal Studies-rörelsen i förhållande till liberala straffrättsteoretiska utgångspunkter; dessa 

förkastas utan att egentligen ersättas av något annat, motsvarande ideologiskt ramverk.  
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vetenskapsfält.20 Att därför fråga hur straffrätten begreppsliggör kriminalisering 

innebär för det första ett antagande om att disciplinen faktiskt kan greppa hela 

det kriminalpolitiska fenomen som är kriminalisering. Jag kommer av hänsyn till 

omfattningen av detta arbete att ta mig friheten att anta att så är fallet. För det 

andra innebär en sådan frågeställning ett antagande om att begreppsliggörandet 

kommer till uttryck på något sätt. Inom rättsvetenskapen brukar ett sådant ut-

tryck benämnas argumentation. Min uppfattning är att en djupare förståelse av kri-

minalisering i allmänhet fordrar en inblick i den argumentation som förs för och 

emot ett visst straffbeläggande, eftersom denna argumentation antas synliggöra 

en underliggande strömning i straffrätten som disciplin.21 Till följd av min teore-

tiska utgångspunkt måste dock förhoppningen om att i det uttrycket finna ett 

allomfattande, på rationalitet grundat sanningsanspråk för straffrätten som sådan 

ifrågasättas.22 Eftersom det ramverk som straffrätten av nödvändighet behöver 

förhålla sig till karaktäriseras av obestämbarhet, saknar dess uttryck också för-

måga att förmedla rättens definitiva innehåll.23  

1.4 Material 

Materialet som kommer att analyseras i den kommande framställningen är före-

trädesvis resultatet av terroristbrottsutredningens arbete och de propositioner, 

remisser och lagrådsremisser det gett upphov till. Därtill kommer underrättsin-

stansers avgöranden att bidra till den diskussion om de karaktärsdrag, styrkor och 

svagheter som befintliga straffstadganden kan sägas inneha. Urvalet har skett 

med ledning av vilka brott de tilltalade har stått åtalade för; beträffande här be-

handlad lagstiftning finns antingen ytterst lite praxis att tillgå, eller i skrivande 

                                                      
20 Inget begrepp eller annan språklig entitet kan betraktas som fullt stabil till innehållet. Språkets 

relation till ”verkligheten” eller det konkreta fenomenet utanför språket som ett begrepp avser är i 

sig en pågående diskussion som förts sedan antiken. Särskilt nödgade kanske just jurister borde 

vara att ta del av den debatten. Någon ytterligare fördjupning i betydelsen av juridiska begrepp som 

sådana kan dock av utrymmesskäl inte göras här. För en givande ingång i en sådan debatt, se Dwor-

kin, Ronald, ”Introduction”, i The Philosophy of Law, (red.), Oxford University Press, Oxford, 1977. 

Dworkin konstaterar: ”[e]ven the debate about the nature of law, which has dominated legal phi-

losophy for some decades, is, at bottom, a debate within the philosophy of language and metaphys-

ics.” Se vidare Patterson, Dennis, Law and Truth, Oxford University Press, Oxford, 1999.  
21 För en givande och koncis diskussion om rättsfilosofins vetenskapliga förutsättningar, se Sand-

ström, Marie, ”Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens nytta”, SvJT, 2002, s. 282–

292.  
22 Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, tredje upplagan, Ox-

ford University Press, Oxford, 2012, s. 281.  
23 Patterson, Dennis (red.), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, andra utgåvan, Black-

well, London, 2010, s. 385 f.  
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stund ingen bestämmelse om straffansvar på plats.24 Ännu har berörd lagstiftning 

inte behandlats av Högsta domstolen. Underrätternas avgöranden kommer där-

för att uteslutande illustrera de tillämpningsproblem som lagstiftaren beträffande 

terrorismlagstiftningen konsekvent sökt råda bot på; de belyser en straffrättslig 

utveckling, snarare än behandlas som svarsgivande de lege lata.  

 

Utöver dessa rättskällor, som inom ramen för arbetet ger uttryck för lagstiftarens, 

utredarnas och i begränsad mån rättsväsendets begreppsliggörande av kriminali-

sering av terrorrelaterade gärningar, kommer arbetet i huvudsak att ta ställning 

till de argument som framförs av företrädare för straffrättsvetenskapen. Så sker 

genom en nära läsning av straffrättsvetenskaplig litteratur.25 Urvalet har skett med 

beaktande av att tonvikt bör läggas vid författare verksamma i en svensk kontext, 

men beträffande alternativa synsätt och framställningar av kriminaliseringens 

problematik kommer även material från angloamerikansk och tysk rättsfilosofi 

att behandlas.  

1.5 Avgränsningar 

Kriminaliseringen av till terroristbrott relaterade gärningar är omfattande och 

svåröverskådlig.26 För att på ett överblickbart sätt undersöka det straffrättsliga 

begreppsliggörandet av kriminaliseringen behöver därför ett flertal avgränsningar 

göras. Förevarande arbete behandlar kriminaliseringsbegreppets teoretiska be-

gränsningar, varför en avgränsning måste göras mot sådan teori som uteslutande 

behandlar det straffrättsliga systemets funktion eller vidare rättfärdigande som 

sådant. Någon allomfattande teori om kriminalisering i svensk rätt avser inte hel-

ler denna framställning att erbjuda.27 En sådan skulle, utöver de här behandlade 

principerna bl.a. behöva hantera två centrala koncept i en retributiv liberal 

                                                      
24 Jfr prop. 2019/20:36; SOU 2019:49. 
25 Då en av frågorna som berörs i den kommande framställningen rör huruvida principer för kri-

minalisering kan sägas vara en del av en befintlig straffrättslig doktrin, drar jag mig för att nyttja 

termen alltför vidlyftigt här.  
26 Detta var en av anledningarna till att Terroristbrottsutredningen tillsattes, se dir. 2017:14; Came-

ron, Iain & Jonsson Cornell, Anna, ”Terroristbrott – en översikt”, SvJT, 2017, s. 709. För en infor-

mativ illustration av det straffbara området, se ds 2017:62, s. 55.  
27 Personligen betvivlar jag att ett allmängiltigt och värdeneutralt normativt projekt rörande krimi-

nalisering alls går att formulera, se ovan avsnitt 1.3. Förevarande arbete nyttjar dock flertalet am-

bitiösa försök att göra just detta, se e.g. Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University 

Press, Oxford, 2008; Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, 

Victor (red.), Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University Press, Ox-

ford, 2014; Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2016.    
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straffrättsteori: proportionalitet och klandervärdhet.28 Inom ramen för syftet med 

förevarande arbete ryms dock inte dessa; de tas istället för givna på förhand, kon-

ceptuellt placerade före de begränsande principer som därefter åberopas.29    

 

Föremål för den kommande undersökningen är två brottsbeskrivningar som de-

lar centrala karaktäristika i förhållande till de principer som anses begränsa förut-

sättningarna för kriminalisering: förslaget om ett särskilt straffansvar för samröre 

med en terroristorganisation och kriminaliseringen av resor företagna i syfte att 

begå terroristbrott. Båda bestämmelserna kommer återfinnas i lagen (2010:299) 

om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorist-

brott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen). I sin strävan att 

åstadkomma en mer heltäckande terrorismlagstiftning innan Terroristbrottsut-

redningen lämnade sitt slutbetänkande föreslog regeringen ett antal kriminali-

seringar som skulle kunna tjäna som ytterligare föremål för förevarande under-

sökning.30 Dessa kommer dock av utrymmesskäl inte att behandlas i denna fram-

ställning.   

 

Terroristbrottsutredningen hade som ursprungligt uppdrag att utreda behovet av 

lagändringar för att Sverige skulle leva upp till internationella krav på straffrättslig 

reglering.31 Flera av de kriminaliseringar som föreslagits beträffande terrorrelate-

rade gärningar har sin grund i sådana krav.32 Förevarande arbete kommer dock 

endast beakta detta i ringa grad, eftersom kraven generellt inte ålägger staterna 

att kriminalisera gärningarna ifråga på särskilt sätt. Därtill förefaller det klart att 

där den nationella lagstiftaren motiverats av internationella åtaganden, det ändå 

argumenterats för kriminaliseringen på av dess krav oberoende grunder.33 Kon-

ceptualiseringen av terrorrelaterade gärningar och kriminaliseringen av dem får, 

                                                      
28 Supra not 28. För en överskådlig redogörelse av proportionalitetstanken, se von Hirsch, Andreas, 

Proportionalitet och straffbestämning, Iustus, Uppsala, 2001. Se även Duff, Anthony, Answering for Crime: 

Responsibility and Liability in the Criminal Law, Hart, Oxford, 2007. 
29 När en gärnings klandervärdhet framgent diskuteras avses just gärningens klandervärdhet inom 

ramen för lagstiftarens beslut att straffbelägga den eller inte. Att gärningsmannen sedan ska kunna 

klandras personligen för att kunna fällas till ansvar, är en annan fråga.   
30 Prop. 2017/18:174. Bland dessa fanns inget förslag om kriminalisering av deltagande i terrorist-

organisation, men väl en utvidgning av straffbestämmelsen rörande s.k. terrorresor, tillsammans 

med bl.a. kriminalisering av självstudier i terroristsyfte och inkluderingen av grovt dataintrång un-

der gärningar som kan kvalificeras som terroristbrott enligt 2 § terroristbrottslagen.  
31 Se dir. 2014:155.  
32 Främst FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) och det s.k. terrorismdirektivet, se Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU 2017/541) av den 15 mars 2017 om bekämpande av 

terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 

2005/671/RIF. Även Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism 

med tilläggsprotokoll den 19 maj 2015 har legat till grund för lagstiftningen.  
33 Se e.g. SOU 2016:40, s. 13 ff.; prop. 2015/16:78, s. 19.  
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för arbetets syften skull, därmed i huvudsak behandlas självständigt från inter-

nationella direktiv.  

 

På ett rättsdogmatiskt plan är förhållandet mellan kriminalisering av förfältsde-

likt, så som självstudier i syfte att begå terroristbrott, företagande av s.k. terror-

resor och samröre med terroristorganisationer, och osjälvständiga brottsformer 

så som stämpling, förberedelse och försök intressant. Många gärningar som är 

föremål för reglering så som självständiga brott utgör samtidigt osjälvständiga 

former av terroristbrott enligt nuvarande 4 § terroristbrottslagen. Ur ett koncep-

tuellt perspektiv är överlappande delikt och gränsdragningsproblematiken som 

följer därav däremot av mindre intresse, varför tyngdpunkten för framställningen 

kommer att ligga på gärningarna i sin självständiga brottsform. Medverkansläran 

faller av liknande anledning utanför ramen för förevarande arbete.  

1.6 Forskningsläge 

Senast förutsättningarna för kriminalisering diskuterades i någorlunda omfatt-

ning inom svensk straffrättsvetenskap var internationell terrorism fortfarande ett 

föga bekant fenomen i Sverige.34 Sedan dess har en hel del skett som motiverar 

förnyad diskussion i frågan. Ett flertal lagstiftningsprodukter har tillkommit be-

träffande terrorrelaterade gärningar, som dock genererat endast ett fåtal avgöran-

den. De grundläggande frågeställningarna beträffande kriminalisering som sådant 

förefaller däremot ha bestått under terrorismlagstiftningens utveckling.35  

 

Inom straffrättesvetenskapen förefaller frågor om straff, klandervärdhet och kri-

minalisering ofta betraktas som något annat än frågor för den politiska filosofin. 

Straffrätten är inte enbart en institutionell struktur som binder oss som moraliska 

aktörer i det samhället; den är också en politisk institution, en del av staten som 

måste adressera medlemmarna i statsbildningen. Teori rörande kriminalisering 

                                                      
34 Detta skedde på det sjunde s.k. Häringesymposiet 3–4 oktober 2006, arrangerat av Svensk jurist-

tidning och Uppsala universitets juridiska fakultet. Bland resultaten från symposiet relevanta för 

den fortsatta framställningen kan främst nämnas Asp, Petter, ”Går det att se en internationell trend? 

– om preventionismen i den moderna straffrätten”, SvJT, 2007, s. 69–82; Träskman, Per Ole, 

”Brottsligheten och dess bekämpande – en reflektion om verkliga hot och hotbilder”, SvJT, 2007, 

s. 101–121; Ulväng, Magnus, ”Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vad är det som har 

hänt och vad ska vi göra?”, SvJT, 2007, s. 1–16.    
35 Inom svensk straffrättsvetenskap har samtalet kanske främst förts mellan Nils Jareborg och Claes 

Lernestedt, där den senare kan sägas kommentera den förre, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – 

problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003. Jfr Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 

2001. Doktrinens diskussion om principer för kriminalisering sammanställdes sedermera i SOU 

2013:38, del 2, se s. 479, 492–497. 
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måste därför inkludera eller luta sig mot en politisk teori om samhälle och stat; 

det måste vara en teori om vilken roll den straffrättsliga institutionen som sådan 

bör spela i desamma.36  

 

En universalistisk teori om kriminalisering, som går att applicera på alla politiska 

entiteter, går inte att slå fast.37 Förevarande arbete har heller inte någon sådan 

ambition. Teori om kriminalisering är av nödvändighet relativistisk i förhållande 

till det samhälle den avspeglar. Däremot kan tidigare teoribildning inom krimina-

lisering generellt struktureras upp som en yta mellan två poler, där lagstiftaren å 

ena sidan förväntas ta förhållandevis liten plats, å andra sidan förhållandevis stor 

plats. Då kan en inställning skönjas inom just straffrätten varmed återhållsamhet 

beträffande kriminalisering generellt förväntas verka normbildande, genom att 

klargöra för invånarna vilka gärningar som inte accepteras i ett givet samhälle vid 

en given sociohistorisk tidpunkt. En offensiv, mindre begränsad kriminaliserings-

politik anses istället inriktad mot olika former av riskhantering och skadeförebyg-

gande.38 Regleringen förutsätts i det fallet inte verka normbildande i lika hög grad, 

eftersom de individer som därav träffas inte bedöms påverkas av kriminalisering-

ens signalvärden.39 I förhållande till tidigare forskning på området placerar sig 

förevarande arbete således emellan dessa föreställda ytterligheter, i syfte att ifrå-

gasätta och problematisera rådande förståelse av kriminalisering. 

                                                      
36 I anglosamerikansk straffrättsfilosofi har under det senaste decenniet ett förnyat intresse kring 

denna fråga sprungit upp, påkallat med anledning av bl.a. Husak, Douglas, Overcriminalization, Ox-

ford University Press, Oxford, 2008. Se vidare Simester, Andrew & von Hirsch, Andreas, Crimes, 

Harms and Wrongs: On the Principles of Criminalisation, Hart, Oxford, 2011; Duff, Anthony, Farmer, 

Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor (red.), Criminalization: The Political Morality 

of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2014; Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Ox-

ford University Press, Oxford, 2016. Jfr Husak, Douglas, ”Wrongs, Crimes and Criminalization”, 

Criminal Law & Philosophy, vol. 13, 2019, s. 393-407.  
37 Jfr Moore, Michael, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 

2010, särskilt kapitel 1 och 16, där ambitionen tycks vara just en sådan. Se även supra not 28. 
38 Ashworth, Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Patrick (red.), Prevention and the Limits of the Criminal 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2013.  
39 Detta antagande är en av hörnstenarna för fiendestraffrätten, främst förknippad med den tyske 

straffrättsteoretikern Günther Jacobs, se e.g. ”On the Theory of Enemy Criminal Law”, översatt 

version av ”Zur Theorie des Fiendstrafrecht”, i Rosenau, Henning & Kim, Sanyun (red.) Straftheorie 

und Strafgerechtigheit, Augsburger Studien zum Internationalen Recht, vol. 7, Peter Lang, Bern, 2010, 

s. 167–182. Se vidare Ohana, Daniel, ”Günther Jacobs’s Fiendstrafrecht: A Dispassionate Account”, 

i Dubber, Markus (red.) Foundational Texts in Modern Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 

2014, s. 359–362.  
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1.7 Begrepp och terminologi 

Trots den stora omfattningen av terrorismlagstiftning både nationellt och inter-

nationellt saknas en överenskommen definition av vad som utgör terrorism.40 

Inom ramen för förestående arbete avses med terrorism dock sådan särskilt allvar-

lig brottslighet som till följd av sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada 

ett land.41 För att utgöra terrorism behöver gärningen därtill begås i syfte att injaga 

allvarlig fruktan hos civila, tvinga offentliga organ att agera på särskilt sätt eller 

allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer i landet.42   

 

Med terroristorganisation avses framöver en sammanslutning av personer som begår 

särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse, stämp-

ling eller medverkan till sådan brottslighet.43 Med särskilt allvarlig brottslighet avses 

sedan den legaldefinition som anges i 2 § lagen (2003:148) om straff för terrorist-

brott. Med terrorrelaterade gärningar och till terroristbrott relaterade gärningar avses de 

gärningstyper som beskrivs i lagen (2002:444) om straff för finansiering av sär-

skilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen (2010:299) om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild 

brottslighet, samt förslagen till samröres- och deltagandelagstiftning.44 

1.8 Disposition 

Den fortsatta framställningen kommer att ta följande utformning. Kapitel 2 kom-

mer att utgöras av en redogörelse av relationen mellan de auktoritära och liberala 

element som utgör modern straffrätt, vilken sedan knyter an till den begränsande 

                                                      
40 Närmare bestämt råder det alltjämt internationell oenighet rörande vilka gärningar, under vilka 

omständigheter, med vad för intentioner och mot vilka offer som ska konstitutera terrorism. En 

konvention rörande internationell terrorism har legat på FN:s bord sedan 2002 utan att leda till 

någon överenskommelse i definitionsfrågan, se Draft Comprehensive Convention against Inter-

national Terrorism, U.N. Doc. A/59/894, 12 augusti 2005, särskilt artikel 2. Istället har gärningar 

kriminaliserats internationellt på tematisk basis, utan att de individuella traktaten vidare behövt 

definiera terrorism som sådant, se Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson, Darryl & Wilmshurst, 

Elizabeth, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, andra utgåvan, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 2010, s. 289.  
41 Se närmare artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU 2017/541) av den 15 mars 

2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 

ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Jfr SOU 2019:49, s. 115. 
42 Ibid.  
43 Regeringen har intill nyligen gjort bedömningen att någon legaldefinition av begreppen terrorist 

och terroristorganisation inte borde införas och att begreppen inte borde användas i lagtext, se 

prop. 2015/16:78, s. 50. Vid förslaget av en kriminalisering av samröre med en terroristorganisation 

tvingades regeringen dock ändra inställning i frågan, se prop. 2019/20:36, s. 26 ff.  
44 Prop. 2019/20:36; lagrådsremiss, 28 februari 2019. 
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utgångspunkt som ligger till grund för de principer som kriminalisering enligt 

gängse synsätt bör efterleva. Denna del av arbetet ämnar utgöra det teoretiska 

ramverk inom vilket lagstiftning rörande terrorrelaterade gärningar sedan kan 

placeras.  

 

Arbetet fortskrider därefter genom att presentera svensk terrorismlagstiftning 

och låta de valda delikten ifråga relatera till de principer och ideologiska grund-

satser som ditintills redogjorts. I kapitel 3 redovisas och analyseras således dels 

befintlig lagstiftning rörande s.k. terrorresor; dels kommande lagstiftning rörande 

samröre med en terroristorganisation. I kapitel 4 tillämpas de i kapitel 2 re-

dogjorda principerna för begränsning av kriminalisering på respektive lagstift-

ningsprodukt. Baserat på denna framställning övervägs därefter i kapitel 5 vilka 

implikationer den valda terrorismlagstiftningen har på straffrättens konceptuali-

sering av kriminalisering. Detta görs med hjälp av tre begrepp som ämnar besk-

riva den materiella rättens konceptuella beståndsdelar: innehåll, logik och institut-

ionalitet. I kapitel 6 föreslås kortfattat alternativa förhållningssätt till kriminali-

sering, på grundval av de konceptuella konsekvenser som därvid har beskrivits. I 

det avslutande kapitel 7 redogörs resultaten av framställningen, frågeställningarna 

besvaras och en möjlig riktning framåt för kommande forskning föreslås.  
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2 Kriminalisering 

2.1 Introduktion 

Att kriminalisera en gärning innebär att gärningen genom lagstiftning beläggs 

med straff.45 Syftet brukar förstås som allmänpreventivt: att förmå människor att 

avstå från vissa gärningar.46 Straffet signalerar att gärningen ifråga inte är önsk-

värd i den givna statsbildningen. Hur oönskad den är reflekteras i hur kriminali-

seringen av gärningen har utformats: hur kännbart straffet är, hur långt händel-

seförlopp som inbegrips i själva den straffvärda gärningen och vilken form av 

klandervärdhet som kan tillskrivas gärningsmannen. Dessa avvägningar brukar 

sammanfattas inom någon form av teori om retributiv rättvisa, under vilken förut-

sättningarna för när ett straff kan sägas kompensera för ett oönskat handlande 

formuleras.47 Genom detta signalspråk förutsätts kriminaliseringen tillsammans 

med den övriga straffrätten kunna påverka mänskligt beteende.48  

 

Från ett klassiskt liberalt perspektiv är sådan påverkan förenad med avsevärda 

risker. Oavsett hur legitim som representant för dess invånare en statsmakt än är, 

                                                      
45 Att definiera kriminalisering i förhållande till just lagstiftningsförfarandet är en nödvändig för-

enkling, se Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor 

(red.), Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 

2014, s. 1–16.  
46 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2014, s. 75; Lernestedt, Claes, Dit och tillbaka igen – om individ och struktur i straffrätten, Iustus, Uppsala, 

2010, s. 140.  
47 Normalt besvarar en sådan teori frågorna vad ett brott är, vad som gör individer ansvariga för 

sådana brott, hur processen för att undersöka och lagföra sådana brott ser ut, samt enligt vilka 

principer straff ska utdömas, se e.g. Jareborg, Nils, ”Rättvisa och straffnivå”, i Anderberg, Andreas 

(red.), Festskrift till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2013, s. 81-95. Se för ett försvar av en sådan teori 

Duus-Otterström, Göran, Punishment and Personal Responsibility, avhandling, Statsvetenskapliga in-

stitutionen, Göteborgs universitet, 2007.  
48 Straffrätten har av bl.a. Lernestedt beskrivits som en arkaisk rest från tidigare epoker av sam-

hällsgemenskap, grundade på värdeladdat tankegods sprunget ur en religiös kontext. Detta innebär 

inte att ett enskilt straffbud är framgångsrikt i allmänpreventiva termer, eller att dess signalspråk 

utgör framgångsrik kommunikation i förhållande till dess mottagare. I formell mening kan straff-

bud så som de formuleras i svensk straffrätt kanske inte ens sägas vara riktade till allmänheten, utan 

till rättstillämpare. De anger instruktioner för hur en domare ska döma. Sett i sin kontext kan dock 

kriminalisering av ett visst beteende ses som handlingsdirigerande i så måtto som det förutan sådan 

funktion det saknas anledning att alls ha ett straffrättsligt system, se Lernestedt, Claes, Straffrättens 

karta och landskap, Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 35–37 f.  
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kan dess påverkan på invånarnas beteende därvid inte anses helt oproblematiskt. 

Som sådan kan kriminalisering av en given gärning nämligen formuleras som en 

inskränkning av det utrymme som individen annars har att fritt agera på.49  

 

Detta synsätt är alltjämt allenarådande inom svensk straffrättsvetenskap.50 Krimi-

nalisering intar, i relation till andra former av styrmedel av individers beteende, i 

det sammanhanget en särställning i så måtto som inskränkningen av det fria ut-

rymmet sker med ett hot om våld utövat av statsmakten mot dess invånare.51 

Från ett klassiskt liberalt perspektiv behövs det således ett normativt schema be-

träffande hur godtagbar kriminalisering får ske; närmare bestämt, hur presumt-

ionen mot kriminalisering av ett av statsmakten oönskat beteende kan vederläg-

gas. 

2.2 Mellan det auktoritära och det liberala 

Så här långt bör ha framgått att förutsättningarna för begränsning av statsmakten 

är en grundläggande fråga för den politiska filosofin. Innan de principer som kan 

utrönas i svensk straffrättsvetenskap redogörs för, ska först straffrättens funktion 

i förhållande till ur statens syn oönskat beteende kort beskrivas. 

 

                                                      
49 Från ett sådant perspektiv är alla handlingar som utgångspunkt möjliga att företa för alla i så 

måtto de i relation till ett straffbud är antingen påbjudna (ett krav eller en plikt) eller tillåtna. Är 

handlingen förbjuden utgör den ett brott och träffas av straffbudet. Enbart de helt tillåtna hand-

lingarna kan med en klassiskt liberal förståelse av straffrätten utgöra medborgarens fria utrymme, 

eftersom både påbjudna och förbjudna handlingar inskränker dennes handlingsfrihet. Hur stor in-

skränkning av det utrymmet som kan tillåtas för att uppnå straffrättens allmänpreventiva ambition, 

är den återkommande frågan som den moderna liberala kriminaliseringsdiskursen behandlar, se e.g. 

Feinberg, Joel, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. 1: Harm to Others, Oxford University Press, 

Oxford, 1987, s. 7 ff; Simester, Andrew & von Hirsch, Andreas, Crimes, Harms and Wrongs: On the 

Principles of Criminalisation, Hart, Oxford, 2011, s. 3–6; jfr Kirschheimer, Otto, ”Criminal Omiss-

ions”, Harvard Law Review, vol. 55:4 1942, s. 642. För en tydlig illustration av detta resonemang i en 

svensk kontext, se Handlingspliktsutredningens slutbetänkande SOU 2011:16, s. 94 f. Se även, för 

vidare diskussion Lernestedt, Claes, ”Liberalen, straffrätten och samhällsgemenskapen”, i Ler-

nestedt, Claes & Asp, Petter (red.), Josefs resa: vänbok till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2007, s. 121–157.  
50 Se e.g. Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 2001, s. 45–65; Jareborg, Nils, ”Rätt-

visa och straffnivå”, i Anderberg, Andreas (red.), Festskrift till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2013; Asp, 

Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan, Iustus, Uppsala, 

2013, s. 45–76; Träskman, Per Ole, ”Brottsligheten och dess bekämpande – en reflektion om verk-

liga hot och hotbilder”, SvJT, 2007, s. 120. Jfr dock Lernestedt, Claes, Dit och tillbaka igen – om individ 

och struktur i straffrätten, Iustus, Uppsala, 2010, s. 61 f.  
51 Lernestedt har förklarat denna särprägel så som att straffrätten som sådan utgör ”ett slags yttersta 

förlängning av det ’vertikala’ perspektiv som är den politiska filosofins”, nämligen maktförhållandet 

mellan stat och individ, föreställda som enskilda entiteter separerade från varandra, se Lernestedt, 

Claes, ”Är vi alla funktionärer? Om straffrättslig kosmologi och bland annat nödvärn, nöd och 

underlåtenhet att bistå nödställd”, i Dahlstrand, Karl (red.), Festskrift till Karsten Åström, Särtryck, 

Juristförlaget, Lund, 2016, s. 334 f.  
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En stor del av den straffrättsliga teoribildning som avser kriminalisering vilar på 

antagandet att det senare i någon mån reflekterar moralisk oegentlighet eller se-

kulär synd.52 En grundläggande förutsättning för kriminalisering av ett givet be-

teende, bortom de nedan redogjorda principerna, är ju att beteendet ifråga i nå-

gon mån är ”fel”. Att påstå något annat vore att anta att strafflagstiftningen i sig 

inte är moraliskt legitim, eftersom ett brott per definition utgör en avvikelse från 

ett typiskt sett föreskrivet, moraliskt riktigt beteende.53 Ur ett sådant perspektiv 

är straffrättens primära uppgift att svara mot avvikande, felaktigt handlande som 

genom straffhotet möjliggör moralisk reparation vid överträdelse av ett givet 

straffbud.54 Precis som människor privat bär ansvar för sina handlingar inför 

varandra, bär de i förlängningen ansvar inför staten för gärningar däri bedömda 

som brottsliga.  

 

Frågan vid kriminalisering är då vilken typ av avvikelse ett givet beteende behöver 

utgöra för att det senare ansvaret ska inträda. Denna föreställning kan dock kom-

pletteras med uppgiften att stabilisera sådana sociala institutioner som möjliggör 

samarbete i ett komplext, modernt samhälle.55 Den moderna rättsstaten grundas 

här inte enbart på föreställningen om individuell autonomi, suveränitet och retri-

bution, utan på rationellt behärskande av samhällsgemenskapen.56 

                                                      
52 Den politiskfilosofiska diskussionen rörande straffrättens relation till moralfilosofiska övervä-

ganden är omfattande. Här berörs enbart det allra mest grundläggande i för den fortsatta framställ-

ningen viktiga diskussionen om straffrättens funktion, se e.g. Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, 

Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 135. Se även Lernestedt, Claes, Straffrättens karta och land-

skap, Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 35 f; Norrie, Alan, Crime, Reason and History: A Critical 

Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 20 f. 
53 Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 135. 
54 Lernestedt, Claes, Straffrättens karta och landskap, Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 36–40; 

Carvalho, Henrique, The Preventive Turn in Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 

138.  
55 Denna åskådning kan spåras främst till Durkheims funktionalism, för vilken bestraffningens 

funktion något förenklat vilar på övertygelsen att brottsliga gärningar skadar den gemensamma 

solidaritet och förtrolighet som är nödvändig för en fungerande, kapitalistisk nationalstat, se Durk-

heim, Émile, The Division of Labour in Society, Macmillan, London, 1984, s. 59–70. Jfr Bourdieu, 

Pierre, On the State: Lectures at the Collège de France, 1989–1992, Polity, Cambridge, 2014, s. 23–44.  
56 Moderniteten som sådan kan beskrivas som resultatet av spänningen mellan dessa två sociala 

projekt: dels strävan efter autonomi och suveränitet, uttryckt genom etablerandet av en statsmakt 

vars auktoritet är sprungen ur samhället snarare än någon extrasocial (religiös) källa; dels rationellt 

tyglande av människor och dess omgivning genom framväxten av en kunskapsbaserad, byråkratisk 

statsmakt vars auktoritet baseras på expertis och successiv kapitalackumulation. Straffrätten kan 

härvid förstås som en förlängning av det moderna projektet genom att både syfta till individuell 

autonomi (retribution) och organiserandet av social ordning (allmän- och individualprevention), se 

e.g. Jessop, Bob, The State: Past, Present, Future, Polity, Cambridge, 2016, s. 28; Norrie, Alan, Crime, 

Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2014, s. 10–18; Simester, Andrew & von Hirsch, Andreas, Crimes, Harms and 

Wrongs: On the Principles of Criminalisation, Hart, Oxford, 2011, s. 16 f.; Agamben, Giorgio, Homo 

Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stanford, 1998. Se även Boukalas, 
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Allmänprevention är här ett socialt projekt där kriminalisering möjliggör för del-

tagarna i samhällsgemenskapen att bilda gemensamma förutsättningar inför 

framtiden utan att dessa undermineras av sociala avvikelser i form av brott. Kri-

minaliseringen stipulerar förväntningar på individer i förhållande till den gemen-

skapen. Istället för att kategorisera avvikande beteende och utforma ett svar där-

efter i förhållande till enskilda individer, innebär den senare uppgiften att svaret 

då blir avhängigt vilken typ av gemenskap dessa individer bedöms vara en del 

av.57  

 

Både retribution och allmänprevention likställer således oönskat beteende med 

moralisk oegentlighet. Även om dessa två funktioner av det moderna straffrätts-

liga systemet principiellt inte motsäger varandra, säger de dock olika saker beträf-

fande vad ett sådant beteende består utav och varför ett av staten oönskat bete-

ende bör kriminaliseras. De utgår kort sagt från åtskilda moralfilosofiska posit-

ioner. Enligt den senare positionen, här kallad den auktoritära sidan av straffrät-

ten, är oönskat beteende nära knutet till föreställt gemensamma värderingar hos 

en politisk gemenskap. Straffrätten skyddar här den gemenskapen. Personerna i 

gemenskapen förutsätts acceptera en given kriminalisering, eftersom den över-

ensstämmer med vad som allmänt accepteras vara moraliskt avvikande. 

 

Den tidigare positionen, här kallad den liberala sidan av straffrätten, förutsätter i 

dess renodlade form istället inte att människor i en statsbildning kan förväntas 

ha gemensamma värderingar beträffande moraliska spörsmål och att ingen över-

gripande moralisk idealbild står att finna däri.58 Enligt denna position bör krimi-

nalisering så som straffrättsligt institut snarare styras av en distinkt politisk vär-

degrund: den liberala. Här skyddar straffrätten i idealfallet istället individen så 

som autonomt juridiskt subjekt.59 Moralisk oegentlighet är här det som kränker 

den individen. 

 

Det straffrättsliga systemet kan inte sägas vara fixerat vid någondera av dessa 

positioner. Förutsatt att kriminalisering kan anses vara ett i någon mån både mo-

raliskt och politiskt fenomen, kan frågan om vad som utgör oönskat beteende 

                                                      
Christos, ”Government by Experts: Counterterrorism Intelligence and Democratic Retreat”, Crit-

ical Studies on Terrorism, vol. 5:2, 2012, s. 278–280.  
57 Se Lernestedt, Claes, ”Liberalen, straffrätten och samhällsgemenskapen”, i Lernestedt, Claes & 

Asp, Petter (red.), Josefs resa: vänbok till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2007, s. 121–157.  
58 Politisk liberalism, vilket benämningen liberal här åsyftar, är förenklat uppfattningen att medbor-

gare har rätt till politiska och rättsliga institutioner som de långsiktigt och stabilt kan stödja givet 

deras moraliska uppfattningar – även om de uppfattningarna är felaktiga. Just oenighet i moraliska 

spörsmål tenderar att förklara uppkomsten av sådana i grunden liberala institutioner, motiverat av 

behovet av stabilitet, se Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2016, 

kapitel 8, särskilt s. 141–143. 
59 Norrie, Alan, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 21.  
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snarare sägas röra sig mellan dessa två politiska statsideal.60 En gärning, för att 

alls ställas mot den i svensk straffrätt förefintliga presumtionen mot kriminali-

sering, är i sådana fall sprungen ur någon punkt på en tänkt linje mellan det auk-

toritära och det liberala idealet beträffande statens inställning till avvikande bete-

ende. Att ett handlande kan konstateras vara klandervärt i förhållande till gemen-

skapen eller individen kommer så att säga före dess kriminalisering. I nästa steg, 

där kriminaliseringen som sådan konceptualiseras, föreskrivs i typfallet sedan 

återhållsamhet i förhållande till dessa ideal: en restriktiv, liberal statsteori präglar 

då de principer för begränsning som dess företrädare vill göra gällande.61  

2.3 Begränsande principer för kriminalisering 

2.3.1 Godtagbart skyddsintresse 

Med en begränsande utgångspunkt för handen bör de gärningar som träffas av 

ett tilltänkt straffbud avse ett identifierat, konkretiserat och skyddsvärt intresse. 

Med intresse avses någonting som värderas positivt men alla intressen får ur ett 

begränsande perspektiv inte erhålla skydd genom kriminalisering.62  

 

Inom svensk straffrättsvetenskap brukar en skillnad göras mellan det intresse 

som en viss kriminalisering avser skydda och det objekt som den enskilda krimi-

naliserade gärningen träffar.63 Objektet som gärningen träffar, angriper eller ska-

dar kan vara av materiell eller immateriell beskaffenhet, medan själva intresset 

som kränks ofta är abstrakt. Detta medför krav på viss konkretion i lagstiftnings-

sammanhang. Ofta kan en given kriminalisering sägas skydda flertalet abstrakta 

intressen konceptuellt placerade på olika avstånd från det objekt som gärningen 

ifråga träffar, så som exempelvis är fallet med terroristbrott enligt 2 § lagen 

(2003:148) om straff för terroristbrott. Bestämmelsen kan anses skydda grund-

läggande institutionella funktioner hos en stat och därigenom för staten vitala 

intressen, men även mänskligt liv i dess mest elementära form.64 Ett konkretiserat 

                                                      
60 Se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 77.  
61 Det är dock viktigt att särskilja dessa ideologiska utgångspunkter från det som lagstiftaren vid en 

given kriminalisering är sysselsatt med att göra; ofta finns i de konkreta lagstiftningsåtgärderna 

ingen antydan till påverkan alls, se nedan och vidare Lernestedt, Claes, Dit och tillbaka igen – om 

individ och struktur i straffrätten, Iustus, Uppsala, 2010, s. 61 f. 
62 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 127 f.  
63 Lernesteft kallar det senare för ”angreppsobjekt” med hänvisning till tysk rättsgodadoktrin; Ja-

reborg kallar det för ”gärningsobjekt”, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, 

Iustus, Uppsala, 2003, s. 130; Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 2001, s. 51. Agge 

kallar det i sin tur för ”handlingsobjekt”, se Agge, Ivar, Straffrättens allmänna del, föreläsningar, andra 

häftet, Norstedts juridik, Stockholm, 1970, s. 208.  
64 Se nedan, avsnitt 3.1. De gärningar som vid uppfyllda rekvisit utgör terroristbrott enligt bestäm-

melsen är i sig kriminalserade så som fristående brott, med teoretiskt separata skyddsintressen i sin 
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skyddsintresse inom ramen för bestämmelsen om terroristbrott vore alltså det 

som statsbildningen har av att skydda de för invånarnas fortlevnad och hälsa vi-

tala politiska, sociala och ekonomiska strukturerna i ett samhälle.65  

 

Att lokalisera varifrån skyddsintressen som är värda skydd genom kriminalisering 

får sitt värde är en utmaning som svensk straffrättsvetenskap tycks ha svårt att 

tackla. Skyddsintressen bör förslagsvis, för att vara godtagbara, på ett eller annat 

sätt härröra från enskildas behov.66 Den egna statsbildningens bestånd och säker-

het tillerkänns förvisso ett mycket starkt skyddsintresse, men enbart i så måtto 

som staten förutsätts skydda och tjäna dess invånare.67 En gärning som enbart 

riktas mot staten som sådan, utan att alls vidkomma enskildas intressen är svår 

att ur straffrättsligt hänseende föreställa sig. Någon form av kollektiva intressen 

måste få plats inom ramen för det vi talar om. Frågan är snarare hur stark kopp-

lingen till det enskilda, respektive det kollektiva behöver vara för att intresset 

ifråga ska vara godtagbart, något som i bästa fall är otydligt, i värsta fall helt obe-

handlat i svensk straffrättsvetenskap.68 Att identifiera godtagbara skyddsintressen 

enbart utefter deras koppling till enskildas disparata behov låter sig därför inte 

enkelt göras.69   

 

Inte heller går det att urskilja godtagbara intressen genom direkt hänvisning till 

konstitutionellt reglerade rättigheter. Detta därför att en alltför nära anknytning 

till exempelvis 2 kap. regeringsformens bestämmelser paradoxalt nog gör princi-

pen om godtagbara skyddsintressen överflödig; allt som då behövs vid krimina-

lisering är att lagstiftaren hänvisar direkt till avsedd rättighet och anger att 

                                                      
från terroristbrottet självständiga form. Mord, grov misshandel och mordbrand syftar alla till att 

skydda mänskligt liv och mänsklig hälsa i olika form; som utgörande terroristbrott måste det dock 

till ytterligare skyddsintressen för att motivera det separata, enligt förarbetena mer allvarliga brottet, 

se prop. 2002/03:38, s. 39 f. Att hänvisa till skyddet av mänskligt liv som utgörande det avsedda 

skyddsintresset för terroristbrott, enbart på den grunden att mord så som fristående brott avser 

skydda detta, torde därmed inte uppfylla kriterierna ur ett begränsande perspektiv.   
65 Se vidare avsnitt 4.2.  
66 Åtminstone om vi ska ta tysk rättsgodadoktrin på allvar, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – 

problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 150 ff. Ofta omnämns dessa intressen som ”de mest 

centrala och självklara skyddsintressena” eller liknande, se SOU 2013:38, s. 482 f; jfr Jareborg, Nils, 

Allmän kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 2001, s. 63.  
67 Denna föreställning kan sägas grundas på klassisk liberal samhällsfördragsteori, där straffrätten 

som system legitimeras genom att förhindra social skada på befolkningen, som genom fördraget 

överlåtit sin suveränitet i det avseendet till statsmakten, se e.g. Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, 

Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 137 f; se vidare Rawls, John, Political Liberalism, Columbia 

University Press, New York, 2005; jfr SOU 2013:38, s. 482.  
68 Se dock Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 180. På 

samma sätt som intressen hänförliga till gemenskaper, grupper och staten går att härleda från indi-

viders intressen kan de senares intressen inte särskiljas från gemenskapens på ett meningsfullt sätt.  
69 Ibid. 
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kriminaliseringen ifråga anses skydda denna.70 Någon vidare förklaring till varför 

intresset är skyddsvärt skulle då inte krävas. Ändå tjänar redan nedskriven rätt, så 

som europarättsliga fördrag och konventioner samt ingångna internationella för-

pliktelser en roll som utstakare av intressen värda kriminalisering. Varigenom det 

skyddsvärda blir just skyddsvärt förblir dock ofta otydligt; att genom svensk kri-

minalisering införliva något som enligt internationell rätt ska införlivas utgör i sig 

inget godtagbart skyddsintresse, även om det kan motivera inhemsk lagstiftning.  

 

Vad som grundar ett godtagbart skyddsintresse kan därmed sägas konceptuali-

seras som både inom- och utomrättsliga företeelser, om än något dunkla sådana. 

Rättskällor av olika valör och lagstiftningsprocessen i sig kan å ena sidan sägas 

tillskriva värde till vissa intressen; å andra sidan innebär förändrade yttre förhål-

landen i samhället att dessa kan förändras över tid, både till innehåll men också 

beträffande hur angelägna de är.71 Vilka dessa intressen slutligen är och hur de 

ska behandlas i lagstiftningsprocessen är därtill oklart. Någon uttömmande upp-

räkning erbjuds inte i litteraturen.72 Här kan dock anföras Lernestedts minimikrav 

för angivande av skyddsintressen, som i princip lämnar öppet för lagstiftaren att 

ange vilket intresse en given kriminaliseringsprodukt ska skydda, förutsatt att så 

sker i viss form. Så länge ett skyddsintresse inte enbart beskriver frånvaron av det 

beteende som straffbudet ifråga träffar, eller enbart beskriver motsatsen till det be-

teendet tycks kravet på ett självständigt intresse som föremål för kritisk gransk-

ning vara uppfyllt.73  

 

Som begränsande princip lämnar principen om godtagbart skyddsintresse således 

mycket att önska. Några bindande inskränkningar avseende vad som till innehål-

let får skyddas genom kriminalisering går sällan att härleda ur kraven på konkret-

ion och avsaknad av självmotsägelser. Principen tycks snarare förutsätta att lag-

stiftaren har en vilja att vara återhållsam, för att i sådana fall erbjuda underlag för 

                                                      
70 Vad som istället kan anges, är att intresset på ett eller annat sätt ”flödar ur” rättigheten så som 

den exempelvis är formulerad i grundlag. Svårigheten med att knyta resonemanget kring en i dokt-

rin gällande princip om godtagbart skyddsintresse till rättshierarkiskt överstående källor, så som 

lagstiftning av olika valör, består dock: om principen ifråga behöver uttryckligt stöd i gällande rätt, 

står den inte självständigt så som i sig del av den gällande rätten.  
71 Att konceptualisera skälen till varför somliga intressen kan anses skyddsvärda som interna, re-

spektive externa till rätten är något av en anglicism i sammanhanget, förefallande främmande för 

svensk rätt, se e.g. Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, hela 

kapitel 3. Jfr dock SOU 2013:38, s. 482, där skillnaden mellan förändrade yttre förhållanden kon-

trasteras mot ett något beständigare inre som potentiella källor till skyddsvärde.  
72 Den tyska rättsgodaläran förutsätter enligt vissa en sådan specifikation, se e.g. Lauterwein, Carl 

Constantin, The Limits of Criminal Law, Routledge, New York, 2010, kap. 1. Jfr Alexander, Larry & 

Ferzan, Kimberley, Crime and Culpability, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, s. 269–

277.  
73 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 166 f. Jfr dock s. 

174.  
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rationalisering av sådan återhållsamhet.74 När lagstiftaren saknar sådan vilja, tycks 

inte principen utgöra mycket till hinder. 

2.3.2 Skada 

För att berättiga kriminalisering behöver beteendet ifråga ha eller riskera att ha 

en viss negativ påverkan på det som kriminaliseringen avser skydda.75 Denna 

princip utgör således en förbindelselänk mellan den i straffbudet träffade gär-

ningen och det förutsatt godtagbara skyddsintresset.76  

 

I angloamerikansk straffrättsvetenskap utgör den s.k. skadeprincipen ett centralt 

verktyg för begränsning av kriminalisering.77 Särskilt viktig anses den vara i för-

hållande till s.k. moralistiska straffbud, eftersom den motiverar varför den givna 

statsbildningen inte nödvändigtvis accepterar allt beteende som inte är kriminali-

serat.78 Den som förespråkar att straffbud bör sända starka moraliska budskap 

kan annars hävda att en begränsad kriminalisering innebär acceptans eller rent av 

uppfordran till ett givet handlande. En liberal begränsare, som så långt möjligt 

anser att staten bör förhålla sig neutral i frågor om moral, måste således kunna 

hävda att en handling är oacceptabel på någon annan grund än en rent moralisk 

sådan.79 Den grunden är från ett begränsande perspektiv att handlingen oaktat 

                                                      
74 Alexander, Larry & Ferzan, Kimberley, Crime and Culpability, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2009, s. 269–277; Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 

2003, s. 128, 180. 
75 Skillnaden mellan att orsaka och att riskera orsaka sådan påverkan visar sig vara mycket betydel-

sefull, se avsnitt 4.3.   
76 Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 66 f; Lernestedt, 

Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 181. 
77 Se Harcourt, Bernard E, ”Mill’s On Liberty and the Modern ’Harm to Others’ Principle”, kapitel 

8 i Dubber, Markus (red.), Foundational Texts in Modern Criminal Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2014, s. 163–181. Det mest inflytelserika verket inom den angloamerikanska litteraturen 

som utvecklar principen förblir nog Feinberg, Joel, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. 1: Harm 

to Others, Oxford University Press, Oxford, 1987. Feinberg sluter sig dock till en vanlig uppfatt-

ning inom angloamerikansk straffrätt, nämligen att det utöver skada går att godtagbart kriminali-

sera sådana gärningar som enbart kränker andra människor, utan att orsaka skada på något 

skyddsintresse, se The Moral Limits of Criminal Law, Vol. 2: Offense to Others, Oxford University 

Press, Oxford, 1988. Detta menar Jareborg har accepterats även inom svensk rätt, med förargel-

seväckande beteende som det primära exemplet, se Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus, 

Uppsala, 2001, s. 53. Se dock även Simester, Andrew & von Hirsch, Andreas, Crimes, Harms and 

Wrongs: On the Principles of Criminalisation, Hart, Oxford, 2011; Principen alluderar till John Stuart 

Mills kritik, inte bara mot en alltför vidlyftig statsbildning, utan även den ”kollektiva medioker-

heten” hos allmänheten och ”massans tyranni”, som han ansåg utgjorde ett minst lika stort hot 

mot det liberala projektet, se Mill, John Stuart, On Liberty, Penguin, London, 2010. 
78 Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 149–151.  
79 Jfr dock Moore, Michael, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2010, s. 193–211.  
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dess moraliska värde skadar ett godtagbart skyddsintresse och i förlängningen 

andra människor.80 

 

Att slå fast att skada är för handen är tämligen enkelt när den kriminaliserade 

gärningen riktar sig mot individuella offer. Då går det även att ex post fastställa 

ett gränsvärde under vilket en skada får anses för ringa för att berättiga krimina-

lisering.81 Detta är dock svårare när inga fysiska personer eller materiella värden i 

övrigt åsamkats någon mätbar negativ påverkan; det är därtill ännu svårare att på 

kriminaliseringsstadiet utröna vad en sådan skada skulle kunna utgöras av.82 Både 

att bestämma vad som i sådana fall ska orsakas och hur mycket av denna negativa 

påverkan som kan berättiga kriminalisering är alltså föga tydligt.83 

 

Företrädare för en begränsad kriminalisering försöker adressera denna otydlighet 

genom att hänvisa tillbaka till intresset som påstås skadas av den åberopade gär-

ningen och ange företeelser som inte kan anses skada detta. De vanliga exemplen 

är s.k. paternalistisk lagstiftning och moralistisk sådan. Det förra avser sådan lag-

stiftning som fråntar individen dennes påstått suveräna rätt till sin egen person 

och träffar självskadande gärningar eller sådana gärningar som skadar någon som 

gett sitt samtycke till skadan. Det senare avser straffbud som träffar gärningar 

enbart därför att de sägs strida mot den allmänna moralen i ett givet samhälle.84 I 

båda fallen är frågan huruvida gärningen rör den egna individens privatsfär, något 

                                                      
80 I liberal angloamerikansk litteratur formuleras principen som en humanistisk princip, tydligare 

kopplad till skadan på individuella personer än något annat skyddsintresse. Även om det i svensk 

straffrättsvetenskap kan sägas att alla skyddsintressen värda skydd genom kriminalisering i någon 

mån kan härröras från individintressen (se avsnitt 2.3.2), bör skillnaden beaktas när kopplingen 

mellan skadan och det som skadas diskuteras.   
81 Så tycks också ha skett i så pass hög utsträckning att det är svårt att tänka sig en gärning som 

fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt avsiktligt och påtagligt skadar en individuell person utan att redan 

vara kriminaliserad. Skadenivåerna kan variera, något som tas fasta på bl.a. i straffvärdebedöm-

ningen i 29 kap. brottsbalken, men för den som söker begränsa kriminalisering av inte redan träf-

fade gärningar är sådant tillbakablickande till ringa hjälp, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – pro-

blem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 188. 
82 Så förefaller bl.a. vara fallet ifråga om brott som enbart riktar sig mot statliga intressen och brott 

som riktar sig mot individuella personer, men även anses kränka något utöver detta, så som koppleri 

eller kvinnofridsbrott. Avseende terrorism faller brott med koppling därtill in under den senare 

kategorin; i så måtto som ett terroristbrott inte ens kommit till stånd och inga brottsoffer finns 

tillhanda, kan det sägas bli än svårare att på kriminaliseringsstadiet formulera vad som avses med 

skada. Se vidare kapitel 4. 
83 Jfr Feinberg, Joel, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. 1: Harm to Others, Oxford University 

Press, Oxford, 1987, s. 32. Skada är endast “a word that is simply a useful peg, we can revise the 

boundary lines here and there with a clear conscience, while remaining generally faithful to the 

spirit of the word's customary use.” 
84 Att särskilja vad som i ett straffrättsligt system utgör skydd för den allmänna moraluppfattningen 

riskerar bli en självmotsägelse; alla kriminaliseringsbeslut får anses ge uttryck för moraliska ställ-

ningstaganden i någon mån. På så sätt är exempelvis formuleringen av ett skyddsintresse värt att 

skydda genom kriminalisering i sig en moralisk värdering; detsamma kan sägas om själva skadebe-

greppet i sig, se Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 227. 
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som i sådana fall anses trumfa den negativa åverkan som rimligen kan tillskrivas 

denne. Något begreppsliggörande av själva skadan, till ledning för kriminalisering 

i allmänhet, sker dock inte: allt som konstateras är i bästa fall att andra hänsyn än 

dem till skydd för det som liberaler kallar skada premieras.  

 

Det förefaller alltså svårt att i allmänna termer fastställa vad det negativa är, som 

behöver påverka det angivna skyddsintresset. Det tycks stå lagstiftaren förhållan-

devis fritt att ange att en given gärning kan sägas ”skada” skyddsintresset, utan 

att påståendet fylls med något från lagstiftarens åsikt självständigt innehåll. Om 

en gärning orsakar personskada, sakskada eller minskat ekonomiskt värde i civil-

rättslig mening är det förvisso enklare att mäta det som överenskommet utgör 

”skada”. Men långt ifrån alla gärningar som har kriminaliserats har sådan kvanti-

fierbar effekt. Vidare går det att formulera gott om straffbud beträffande i sig 

harmlösa gärningar vars kriminalisering leder till förhindrad skada utan att gär-

ningen i sig orsakar den.85 Huruvida lagstiftaren kan avkrävas ett svar på frågan 

”var är skadan?” beror därför snarare på lagstiftarens politiska hemvist än på nå-

gon bindande begränsning av kriminalisering. 

2.3.3 Avstånd 

För att skada ska kunna uppstå på ett skyddsvärt intresse, krävs ofta flera i följd 

företagna handlingsmoment.86 När i tid och rum det är berättigat att i en sådan 

kedja inträda med kriminalisering är ofta oklart. För den som söker begränsa kri-

minalisering och tillskriver individen ett ansvar och en suveränitet för den egna 

handlingssfären, är det värdefullt att denne så långt möjligt ges möjlighet att från-

träda en gärning innan den resulterar i den oönskade effekt som kriminaliseringen 

söker motverka.87 Kausalkedjan kan inte utsträckas alltför långt.88 Därför, lyder 

                                                      
85 Se avsnitt 4.3.  
86 Risken för skada konceptualiseras här som allvarligare ju längre en given brottsplan fortgår; för-

beredande gärningar anses därvid klandervärda i så måtto de ökar sannolikheten för att skada på 

skyddsintresset ska uppkomma, se Asp, Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande 

förfältsdelikt, Iustus, Uppsala, 2005, s. 104; Cornford, Andrew. "Preventive Criminalization.", New 

Criminal Law Review, vol. 18:1, 2015, s. 13. 
87 Något annat skulle innebära att frånta individen dess status som moraliskt myndig aktör. Simester 

och von Hirsch liknar fråntagandet av möjligheten att frånträda en potentiellt skadlig handlings-

kedja vid en reell omyndighetsförklaring, se Crimes, Harms and Wrongs: On the Principles of Criminali-

sation, Hart, Oxford, 2011, s. 62. Se även Ramsey, Peter, ”Preparation Offences, Security Interests, 

Political Freedom”, i Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, 

Victor (red.), The Boundaries of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 217.  
88 Jfr Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan, Iustus, 

Uppsala, 2013, s. 82 f.  
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argumentet, bör inte kriminalisering inträda alltför tidigt i en given, potentiellt 

skadlig handlingskedja.89 

 

Från ett lagtekniskt perspektiv utgör s.k. förstadier till brott ofta mindre 

straffvärda, osjälvständiga brottsformer i förhållande till ett prototypiskt fullbor-

dat skadebrott. Med en sådan syn riktar begränsaren kritik mot kriminaliseringar 

som formulerar som fullbordade brott sådana gärningar som egentligen är att 

betrakta som förstadier.90 Detta innebär dock inte att det blir tydligare hur stort 

avstånd som krävs mellan det föreslaget kriminaliserade handlandet och den ef-

fekt som ytterst önskas förhindrad, eftersom ett fullbordat skadebrott inte nöd-

vändigtvis är att likställa med en sådan materiell effekt.  

 

Olika brott fullbordas alltså vid många olika punkter i förhållande till det som 

ytterst önskas förhindrat. Istället för att mäta avstånd i lagteknisk bemärkelse, 

som knutet till formen anstiftan, förberedelse, försök och fullbordan, bör därför 

principen förstås som knuten till det godtagbart skyddsvärda intresse som krimi-

naliseringen ämnar motverka.91 För att principen ska ha begränsande kraft, bör 

kriminalisering alltså vara utesluten vid ett visst avstånd från det skyddsvärda in-

tresset ifråga. Intresset kan sedan berättiga olika stora avstånd beroende bl.a. på 

hur viktigt lagstiftaren bedömer att det är.92  

 

Återigen landar därmed en förmenat begränsande princip i att mer utgöra ett 

underlag att överväga vid kriminalisering, än en tydlig avgränsning av detsamma. 

En företrädare för ett begränsande perspektiv kan hävda att för stort avstånd 

från det skyddsvärda intresset är för handen för att godtagbar kriminalisering ska 

kunna ske. Lagstiftaren kan kontra med att intresset är så pass omfattande att 

kriminalisering rent av är berättigad så långt de konstitutionella förutsättningarna 

tillåter.  

2.3.4 Effektivitet 

Ineffektiv kriminalisering bör inte genomföras. Samtidigt bör den kriminalisering 

som faktiskt genomförs från ett begränsande perspektiv vara effektiv. 

                                                      
89 SOU 1944:69, s. 78–79; Asp, Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande förfältsde-

likt, Iustus, Uppsala, 2005, s. 104; Ramsey, Peter,  Jfr Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och 

principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 272. 
90 Se e.g. ds. 2017:62, s. 84. Exemplen på sådana kriminaliseringar är mångtaliga, men typexemplen 

kan sägas vara rattfylleri och vapeninnehav, vars slutliga skyddsintressen är liv och hälsa, men där 

inte själva handlandet – att sätta sig bakom ratten eller inhandla ett tillståndspliktigt vapen – kan 

sägas direkt åverka de intressena. Även till terroristbrott relaterade gärningar möter liknande kritk, 

se nedan och jfr lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 39. 
91 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 301 f.  
92 SOU 2013:38, s. 482. 
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Effektivitet som sådant kan således principiellt verka både som begränsning av 

kriminalisering och som positiv legitimation av detsamma.93  

 

Utan ett krav på att en kriminalisering ska kunna fullgöra sina uppgifter blir 

skadeprincipen än mer tom än den annars är. Förutsatt att kriminalisering sker 

av allmänpreventiva skäl måste godtagbar kriminalisering enligt denna ju syfta till 

att motverka viss skada.94 Detta är närmast trivialt, eftersom ett givet straffbud 

svårligen kan förstås utan ett sådant syfte; all straffrättslig reglering sker rimligtvis 

som svar på vad lagstiftaren anser vara ett hot om framtida oönskad effekt. Den 

relevanta frågeställningen är kanske snarare huruvida den avsedda skadan, hur 

svårdefinierad den än är, kan sägas motverkas genom implementeringen av en 

given kriminalisering. Detta är närmast omöjligt att ta reda på; något gemensamt 

överenskommet sätt att mäta effektivitet har inte etablerats. Beträffande frekven-

sen av ett visst beteende tenderar företrädare för ett begränsande perspektiv här-

vid anföra att ett effektivt straffbud verkar avhållande genom antingen avskräck-

ning eller moralbildning, där det senare av förklarliga skäl är svårare att i efter-

hand utvärdera empiriskt.95 Att i kriminaliseringsstadiet på förhand uppskatta så-

dan effekt är rimligtvis ännu svårare.  

 

Förutom att frekvensen av avsedda gärningar och oönskade effekter behöver 

minskas för att en kriminalisering ska vara befogad, bör den även ge förutsätt-

ningar för upptäckt och lagföring av brottsligheten. Båda dessa empiriska funkt-

ioner av lagstiftning är svåra att på förhand förutse, men om det kan antas att 

gärningen är svår att upptäcka och samtidigt inte kommer bli mindre vanlig i 

samhället till följd av dess kriminalisering bör som begränsande utgångspunkt 

inget straffbeläggande ske.96 Så bör ytterst sällan vara fallet.  

 

Här kan den inledande uppfattningen om ultima ratio kort nämnas. Det är svårt 

att från en begränsande utgångspunkt avgöra gentemot vilka alternativa metoder 

en föreslagen kriminalisering ska jämföras. Om en tillräckligt effektiv handlings-

dirigerande åtgärd som inte involverar straff redan finns eller bedöms kunna ut-

formas tillfredsställande, bör en sådan förvisso ha företräde.97 Vad en företrädare 

för ett återhållsamt perspektiv på kriminalisering menar är tillräckligt är dock säl-

lan detsamma som det lagstiftaren bedömer vara tillräckligt effektivt. Effektivitet 

i sig kan nämligen inte identifiera straffvärt handlande. Vad tillräckligt effektivt 

innebär måste därför av nödvändighet avgöras utanför ramen av en analytiskt 

godtagbar princip för kriminalisering – genom deliberativa överväganden som i 

                                                      
93 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 312 f. 
94 Se avsnitt 2.3.2. 
95 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 314. 
96 Jfr Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stock-

holm, 2014, s. 75. 
97 Exempelvis vite, sanktionsavgift, återkallelse av tillstånd eller civilrättslig reglering om skade-

stånd, se SOU 2013:38, del 2, s. 498. 
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grunden är politiska och inte nödvändigtvis förbehållna den klassiskt liberala 

uppfattning som endast medger straffanvändning i sista hand.98 

 

Effektivitetskravet är alltså svårtillämpat som begränsande princip. Att argumen-

tera emot en given kriminalisering på grundval av att den inte når upp till den 

grad av effektivitet som kan krävas, får anses vara otillräckligt för företrädare för 

ett begränsande perspektiv. Vanligare tycks vara att kravet motiverar, snarare än 

begränsar kriminalisering; antingen genom att peka på behovet av effektivare 

skydd av ett givet intresse, eller genom att uttrycka ett klart avståndstagande 

gentemot en viss företeelse. Denna senare, kommunikativa funktion har histo-

riskt fyllt en påtaglig roll i kriminaliseringssammanhang.99 

 

 

 

 

                                                      
98 För en illustration av detta, se bet. 2018/19:JuU16, s. 68–80, beträffande i justitieutskottet av-

slagna reservationer beträffande bl.a tvångsomhändertagande av återvändare, uppluckring av sek-

retesslagstiftningen och propagandeförbud m.m. 
99 Medan dagens straffbud generellt sett får anses riktade till rättstillämparen, kan äldre straffbud 

ofta anses ha varit riktade direkt till befolkningen. Dessa använde en hög grad av kasuistik, målande 

språk och signalering för att tydligt formulera en ståndpunkt i vad som ansågs i grunden gälla frågor 

om allmänmoral, något som Lernestedt menar blir allt vanligare i nutid, se Lernestedt, Claes, Kri-

minalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 332 f. 
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3 Terrorismlagstiftning 

3.1 Introduktion 

När nu det teoretiska ramverket för den fortsatta framställningen har återgetts, 

ska föremålen för undersökningen presenteras. Bestämmelser rörande terrorist-

brott och därtill angörande brottslighet finns i svensk lagstiftning spridda i lagen 

(2003:148) om straff för terroristbrott (terroristbrottslagen), lagen (2002:444) om 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringsla-

gen) samt lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 

utbildning avseende terroristbrott och annan särskild brottslighet (rekryterings-

lagen). Gärningar med anknytning till terrorism kan därtill även utgöra brott en-

ligt brottsbalken.100 Den nuvarande systematiken gör att det kriminaliserade om-

rådet är svårt att överblicka, vilket anmodat förslag att förena förefintlig lagstift-

ning i en ny samlad terroristbrottslag.101 Förslaget innebär dock inte någon mate-

riell förändring beträffande de här behandlade delikten.102  

 

Innan de bestämmelser som är föremål för denna framställning redogörs för ska 

kriminaliseringen av terroristbrott som sådant beröras något.103 Konstruktionen 

av terroristbrottet i svensk rätt avser att kommunicera brottets särprägel i relation 

till annan allvarlig brottslighet; redan i sig straffbelagda gärningar så som mord 

och mordbrand blir enligt terroristbrottslagen att betrakta som allvarligare om de 

uppfyller rekvisiten för att utgöra terroristbrott. Enligt 2 § terroristbrottslagen 

döms således den som begår bl.a. mord, allmänfarlig ödeläggelse och grov ska-

degörelse till ansvar, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig 

organisation.104  Därtill ska avsikten med gärningen vara antingen att bl.a. injaga 

                                                      
100 Exempelvis kapning och sjö- eller luftfartssabotage enligt 13 kap. 5 a §, som införlivar FN-

konventioner på området, se SOU 2019:49, s. 132–134.  
101 SOU 2019:49, s. 20. För en informativ illustration av det straffbara området intill förslaget om 

samröresbrott, se ds 2017:62, s. 55. 
102 SOU 2019:49, s. 272, 300–302. 
103 Brott enligt 5 b § rekryteringslagen förutsätter bl.a. avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig 

brottslighet enligt 2 §, vilket inkluderar terroristbrott enligt 2 § nuvarande terroristbrottslagen. Där-

till kan både kriminaliseringen av terrorresor och kriminaliseringen av samröre med en terroristor-

ganisation ses som straffstadganden sprungna ur terroristbrottet, eftersom de av lagstiftaren förut-

sätts förebygga och motverka sådant brott, se främst prop. 2017/18:174, s. 60; lagrådsremiss 15 

augusti 2019, s. 12 f.  
104 Prop. 2002/03:38, s. 39 f. Gärningsmannen behöver inte uppnå sitt syfte, utan det räcker med 

att den skadliga effekten kan inträffa till följd av gärningen. I Terroristbrottsutredningens förslag 
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allvarlig fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ att vidta 

en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera grundläggande politiska strukturer. I 

Terroristbrottsutredningens förslag till ny bestämmelse görs inte längre någon 

uppräkning av specifika gärningar, utan alla svenska brott föreslås kunna betrak-

tas som terroristbrott under förutsättning att det objektiva och något av de sub-

jektiva rekvisiten är uppfyllda.105  

 

Beträffande gränsöverskridande terrorism har terroristbrottslagen inte genererat 

särskilt många avgöranden.106 Detta kan rimligen ha motiverat kriminaliseringen 

av till terroristbrott relaterade gärningar i finansierings- och rekryteringslagen, 

vilka avses fylla ett föreställt straffritt område omkring själva kärnbrottet, s.k. sär-

skilt allvarlig brottslighet.107 I rekryteringslagen regleras straffansvar för att enligt 

3 § offentligt uppmana till särskilt allvarlig brottslighet, enligt 4 § rekrytera någon 

till att begå eller medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förbere-

delse eller stämpling till sådan brottslighet, samt ge eller ta emot utbildning avse-

ende särskilt allvarlig brottslighet enligt 5 och 5 a §. Dessa delikt lämnas i den 

fortsatta framställningen nu därhän. Kriminaliseringen av terrorresor återfinns så 

i 5 b § rekryteringslagen. Bestämmelsen rörande straffansvar för samröre med en 

terroristorganisation föreslås införas i 2 b § rekryteringslagen.108 

3.2 Terrorresor  

En av de gärningar som alltså anses falla utanför det straffbara området för ter-

roristbrott som sådant men ändå vara straffvärt är att resa till ett annat land för 

att delta i en internationell eller intern väpnad konflikt.109 Under förutsättning att 

                                                      
föreslås istället ett land bli föremål för sådan skada. Tillämpningen av bestämmelsen är således be-

gränsad till sällsynt allvarliga fall, där restriktiviteten förutsätts signalera brottets särart. Straffskärp-

ningsreglerna i 29 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken ansågs därvid inte räcka till, inte bara för att uttrycka 

terroristbrottets allvarlighet i kvantitativa termer utan även dess kvalitativa särprägel, jfr Stockholms 

tingsrätts dom den 7 juni 2018, mål nr B 4708–17 (Akilov), s. 71 f.  
105 SOU 2019:49, s. 238–244, jfr prop. 2002/03:38, s. 147 f.  
106 Se Hovrätten för Västra Sveriges dom den 30 mars 2016, mål nr B 5306–15; Malmö tingsrätts 

dom den 21 april 2017, mål nr B 10337–16; samt Stockholms tingsrätts dom den 7 juni 2018, mål 

nr B 4708–17. Avseende stämpling till terroristbrott, se Hovrätten för Västra Sveriges dom den 2 

mars 2011, mål nr B 4645–10; avseende förberedelse till detsamma, se Svea hovrätts dom den 3 

oktober 2005, mål nr B 3687–05; Attunda tingsrätts dom den 2 juni 2016, mål nr B 546–16. 
107 Se SOU 2019:49, s. 247–253. Förekomsten av ett straffritt område formuleras i förarbeten som 

resultatet av hur de osjälvständiga brottsformerna i svensk straffrätt är konstruerade, se prop. 

2015/16:78, s. 21 f; SOU 2015:63, s. 114; SOU 2017:72, s. 121 ff, jfr rörande deltagande i en ter-

roristorganisation, s. 141. Avseende var föreberedelsegärningen anses övergå till ett straffbart för-

sök, se e.g. NJA 1995 s. 405; NJA 2011 s. 627.  
108 Se prop. 2019/20:36, s. 5; lagrådsremiss 15 augusti 2019. 
109 Prop. 2015/16:78, s. 21 f.  
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resenären avser begå, förbereda eller delta i terrorhandlingar i utlandet, krimina-

liserades således att resa dit genom en ändring i rekryteringslagen 2016.110  

 

5 b § rekryteringslagen stipulerar nu ansvar för den som reser eller påbörjar en 

resa till ett annat land i avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet 

alternativt meddela eller ta emot instruktioner ämnade att användas för sådan 

brottslighet.111 Kriminaliseringen utgör ett led i implementeringen av bl.a. FN:s 

säkerhetsråds resolution 2178.112 Själva resan måste ha påbörjats för att de objek-

tiva rekvisiten för ansvar ska vara uppfyllda.113 Försök, förberedelse och stämp-

ling till resa är därför straffritt enligt 5 b §.114 Likaså ska ansvar inte heller tillskri-

vas om det endast funnits en obetydlig fara för att särskilt allvarlig brottslighet 

ska förövas till följd av resan.115 Därtill krävs överskjutande uppsåt beträffande 

de gärningar som resan givet avsikten hos resenären kan ge upphov till. 

 

Ansvar enligt bestämmelsen i 5 b § rekryteringslagen har endast prövats i under-

instans.116 Avgörande i det enda rättsfall som behandlat frågan om hur långt det 

överskjutande uppsåtet kunnat utsträckas, har varit skillnaden mellan avsikten att 

på plats ansluta sig till en terroristgrupp och avsikten att därefter begå terrorist-

brott.117 Gärningsmannen hade i det avsedda fallet påbörjat en resa till Syrien via 

Turkiet för att där enligt egen uppgift ansluta sig till Jabhat al-Nusra.118 Enligt den 

                                                      
110 Prop. 2015/16:78; SOU 2015:63; 2015/16:JuU17, s. 14.  
111 Ansvaret omfattade från början endast resa till ett annat land än det som resenären är medbor-

gare i. Efter en nyligen genomförd skärpning omfattar straffansvaret nu även resor och påbörjade 

resor till resenärens medborgarskapsland, med undantag för svenska medborgares resor till Sverige, 

se prop. 2017/18:174, s. 59 ff.; bet. 2017/18:JuU35, s. 29. Bestämmelsen återfinns i 10 § av Terro-

ristbrottsutredningens förslag till ny terroristbrottslag utan några materiella förändringar.  
112 S/RES/2178 (2014), inlagd som bilaga till prop. 2015/16:78. Antagen den 24 september 2014 

enligt kapitel VII i FN-stadgan ålägger den medlemsstaterna i punkten 6 a att straffbelägga invånare 

som reser eller försöker resa till utlandet i syfte att begå, planera, förbereda eller delta i terrorist-

handlingar. Efterföljande skärpning av bestämmelsen föranleddes av Sveriges tillträde till Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av 

terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 

2005/671/RIF, det s.k. terrorismdirektivet, samt tilläggsprotokollet av den 19 maj 2015 till Euro-

parådets konvention om förebyggande av terrorism, CETS 217. För en översiktlig genomgång av 

Sveriges internationella straffrättsliga åtaganden på terrorismområdet, se SOU 2019:49, s. 141–162.   
113 Med resa avses fysisk förflyttning över en eller flera statsgränser, se SOU 2015:63, s. 113, 115 f; 

prop. 2015/16:78, s. 35.  
114 Jfr Uppsala universitets remissyttrande den 14 december 2017, Genomförande av vissa straff-

rättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72), s. 2–3.  
115 Prop. 2015/16:78, s. 39 f.  
116 Svea hovrätts dom den 9 december 2016, mål nr B 6344–16.  
117 Attunda tingsrätts dom den 14 juni 2016, mål nr B 3019–16, se särskilt s. 13; Svea hovrätts dom 

den 9 december 2016, mål nr B 6344–16, s. 5. Observera att åklagaren inte yrkade på ansvar för 

avsikt att genomgå utbildning, dvs. meddela eller motta instruktioner ämnade för att användas för 

terroristbrott, varför domstolarna inte prövade denna ansvarsgrund, s. 14 i tingsrättens dom.  
118 Mannen arresterades på Arlanda flygplats knappt två veckor efter att 5 b § rekryteringslagen 

trädde ikraft.  
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tilltalade var avsikten dock inte att därefter begå brott, utan att vara behjälplig de 

nödställda i det krigsdrabbade området. Enbart den omständigheten att han rest 

i avsikt att ansluta sig till organisationen ifråga kunde vare sig vid tingsrätten eller 

i hovrätten anses styrka avsikten att begå brott; inte heller ansågs kompletterande 

bevisning kunna fastställa en sådan slutsats bortom rimligt tvivel.119  

 

Det överskjutande uppsåtet rörande att väl på plats begå eller förbereda terrorist-

brott eller annan särskilt allvarlig brottslighet fyller alltså en central funktion för 

hur kriminaliseringen konceptualiseras. Resan i sig anses inte förorsaka någon 

straffvärdig skada; istället kopplas resan till en effekt som långtifrån säkert riske-

rar uppstå i framtiden, förutsatt att ytterligare åtgärder vidtas.120 Dessa åtgärder 

kan i sin tur vara straffbara så som osjälvständiga former av terroristbrott, om 

avsikten exempelvis är att kapa och störta ett flygplan.121 De behöver dock inte 

vidtas för att resan dessförinnan ska anses straffvärd. Alldeles oavsett de efter-

följande gärningarnas slutliga effekt, innebär nämligen dennes överskjutande 

uppsåt vid resan att gärningsmannen anses klandervärd.122 Kriminaliseringen be-

står följaktligen av en avsikt, avlägset knuten till utförandet av en kvalificerad 

brottslig gärning via ett sett för sig straffrättsligt neutralt och förhållandevis an-

språkslöst handlande.  

3.3 Samröre med en terroristorganisation 

Hittills bör ha framkommit att det straffbara området avseende gärningar angör-

ande terroristbrottslighet är mycket omfattande.123 Utöver de här redogjorda 

straffstadgandena tillkommer alla osjälvständiga brottsformer anknutna till terro-

ristbrott samt ytterligare speciallagstiftning beträffande förberedande led i terro-

ristbrottslighet. Det gemensamma för dessa straffstadganden är att straffvärd-

heten är knuten till en avsikt hos gärningsmannen att terroristbrott eller annan 

                                                      
119 Svea hovrätts dom den 9 december 2016, mål nr B 6344–16, s. 5.  
120 Se SOU 2015:63, s. 113. Detta kan även utläsas ur formuleringen av det efterfrågade uppsåtet. 

Avsiktsuppsåt så som det anges i bestämmelsen uppstår endast i förhållande till en viss följd, som 

för ansvar det enbart krävs att gärningsmannen ansett det praktiskt möjligt att uppnå genom sitt 

agerande, se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan, 

Iustus, Uppsala, 2013, s. 281 ff. 
121 Jfr NJA 1995 s. 405 avseende försökspunktens placering förhållandevis nära fullbordanspunk-

ten. 
122 Detta har i den straffrättsliga litteraturen benämnts som ett rent sinnelagsetiskt synsätt, vilket 

jag vill hävda är något överdrivet. Det är inte enbart uppsåtet i sig som läggs gärningen till last vid 

utformningen av ett sådant delikt, eftersom inte alla handlingar som utförs med ett visst uppsåt kan 

knytas till en viss skada. Om sinnelagsetiken skulle appliceras fullt ut inom ramen för straffstad-

gandet om terrorresor, finns exempelvis ingen anledning att alls vänta tills en resa har påbörjats 

innan personlig klandervärdhet inträder; att boka resan skulle rimligtvis anses lika straffvärt, jfr Asp, 

Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt, Iustus, Uppsala, 2005, s. 104.  
123 För en informativ illustration av det straffbara området, se ds 2017:62, s. 55.  
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särskilt allvarlig brottslighet förr eller senare ska komma till stånd.124 Av förklar-

liga skäl är ett sådant överskjutande uppsåt dock ofta behäftat med bevissvårig-

heter, något som illustreras av den sparsmakade praxisen på området.125 Vidare 

kan dessa straffstadganden vara svåra att tillämpa i fall då det är oklart på vilket 

sätt en persons handlande faktiskt har bidragit till terroristbrott eller förberedelse 

därav.126  

 

Att knyta kriminaliseringen av den bidragande gärningen – resan, uppmaningen, 

finansieringen, utbildningen – till terroristbrott enligt terroristbrottslagen har 

alltså visat sig innebära hinder för dess tillämpning. Som svar på detta har otaliga 

förslag till lagstiftning diskuterats som istället knyter gärningen ifråga till den ter-

roristorganisation som gärningen syftar till att understödja. Dessa förslag har av-

sett att på olika sätt kriminalisera deltagande i och samröre med sådana organi-

sationer.127  

 

Den färdiga propositionen beträffande samröresbrottet finns nu tillgänglig för 

riksdagen att ta ställning till.128 På lagrådets inrådan har regeringen däremot lagt 

förslaget om straffansvar för deltagande på is.129 Deltagandebrottet så som det 

lades fram för lagrådet ansågs strida mot den grundlagsskyddade föreningsfri-

heten.130 Istället föreslås nu ett utvidgat samröresbrott i 2 b § rekryteringslagen 

med straffansvar för den som företar viss gärning ägnad att främja, stärka eller 

understödja en terroristorganisation.131 De gärningar som avses är att ta 

                                                      
124 Ds 2017:62, s. 56. Jfr dock bestämmelsen i 3 § finansieringslagen, där sådan avsikt inte uttryck-

ligen behöver vara för handen.  
125 Se e.g. Svea hovrätts dom av den 12 juni 2019 i mål B 3362–19, s. 17. I målet var en dokumen-

terad IS-sympatisör misstänkt för förberedelse till terroristbrott genom befattning med stora mäng-

der kemikalier. För utdömande av ansvar för förberedelse krävs dock att den tilltalade har haft 

uppsåt till att utföra eller främja sådan brottslighet, vilket i fallet inte kunde styrkas. Se även beträf-

fande resandebrottet, Säkerhetspolisens remissvar avseende promemorian Ett särskilt straffansvar 

för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62), 8 mars 2018, s. 1.  
126 SOU 2019:49, s. 302 f. 
127 Förevarande förslag har varit föremål för en diger lagstiftningsprocedur. Terroristbrottsutred-

ningen överlämnade i juni 2016 delbetänkandet SOU 2016:40. Riksdagen tillkännagav därefter re-

geringen att de bör överväga att kriminalisera s.k. medverkan i andra stödfunktioner inom en ter-

roristorganistion, se bet. 2015/16:JuU7, p. 5, rskr. 2015/16:86. Se vidare Ju2017/03958/LP; ds 

2017:62; prop. 2017/18:174; bet. 2018/19:JuU16, särskilt s. 23–25, 26 ff.  
128 Se prop. 2019/20:36. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020. Terroristbrottsut-

redningen har inkluderat propositionens förslag i sina egna överväganden, se SOU 2019:49, s. 111. 
129 Se lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 10, 15 f. Det ursprungliga förslaget på ett deltagandebrott 

finns bifogat som bilaga 7 till den senare lagrådsremissen, se lagrådsremiss 28 februari 2019. Lagrå-

dets yttrande över det förslaget finns som bilaga 8; lagrådets protokoll vid sammanträde 20 mars 

2019.  
130 Se lagrådets protokoll vid sammanträde 20 mars 2019, s. 15; lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 

19 f. Jfr prop. 2019/20:36, s. 11. 
131 Samma delikt föreslås placeras i 5 § av Terroristbrottsutredningens förslag till ny terroristbrott-

slag, se SOU 2019:49, s. 22. Det ursprungliga samröresbrottet var utformat som ett smärre bihang 
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befattning med vapen, varor och utrustning av det slag som gynnar organisation-

ens verksamhet, samt att upplåta lokal eller mark till organisationen.132 Gärningar 

som till sin art kan anses ge liknande stöd straffbeläggs även dem, liksom att 

offentligt uppmana och rekrytera till samröre, resa utomlands i avsikt att ha sam-

röre och att finansiera samröre med en terroristorganisation.  

 

Att något förslag på deltagandebrott inte läggs fram stärker enligt regeringen be-

hovet av att det straffbara området beträffande till terroristbrott anknutna gär-

ningar utökas.133 De gärningar som träffas av det nya samröresstadgandet är, pre-

cis som vid det tidigare behandlade förslaget, i princip sådana gärningar som an-

ses bidra till en terroristorganisations förmåga att planera och bedriva sin verk-

samhet.134 I fokus ligger därmed inte längre vilken effekt som gärningsmannen 

söker uppnå, utan att gärningen som sådan skapar gynnsamma förhållanden för 

organisationen; att samröret behöver vara ägnat att främja, stärka eller under-

stödja en terroristorganisation innebär enbart att det typiskt sett bidrar till orga-

nisationen.135  

 

Humanitär verksamhet bedriven av opartiska och fristående organisationer un-

dantas från det straffbelagda området, liksom att förse en terroristorganisation 

med information, bistå med matlagning eller anordna rent sociala aktiviteter helt 

fristående från utrustnings- eller markanknytning.136 Grunden för detta anges 

vara att sådana handlingar inte kan sägas jämförbara med att ta befattning med 

vapen, upplåta mark eller lokal eller annars lämna liknande sådant stöd.137 Det-

samma kan sägas om journalistisk verksamhet.138  

 

                                                      
till deltagandebrottet och ansågs som sådant inte i sig strida mot föreningsfriheten, se lagrådets 

protokoll vid sammanträde 20 mars 2019, s. 16. Jfr lagrådets protokoll vid sammanträde 2 septem-

ber 2019, s. 12.  
132 Lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 5.  
133 Prop. 2019/20:36, s. 17.  
134 Prop. 2019/20:36, s. 17.  
135 Prop. 2019/20:36, s. 64; jfr lagrådets protokoll vid sammanträde 2 september 2019, s. 8.  
136 Skälet till detta är att sådan verksamhet anses erkänd av internationell humanitär rätt och som 

sådan inte omfattas av FN:s terrorismdirektiv (se skäl 38) eller de för rekryteringslagen grundläg-

gande europarättsliga instrumenten (se supra not 24). Mot bakgrund av bl.a. den humanitära rättens 

skydd av civila under väpnad konflikt, den s.k. distinktionsprincipen i den gemensamma artikel 3 

Genévekonventionerna, har det beträffande kriminalisering av terrorrelaterade gärningar i utlandet 

funnits en viss oklarhet kring huruvida detta innebär hinder för lagstiftning, se e.g. prop. 

2019/20:36, s. 21 f.; SOU 2015:63 s. 96 f.; SOU 2016:40 s. 88 f. Se avseende uppmaningsbrottet i 

3 § rekryteringslagen Högsta domstolens dom den 13 november 2019 i mål nr B 5948–17, p. 17–

18, 21, 33.   
137 Prop. 2019/20:36, s. 65. När det istället gäller kriminaliseringen av terrorresor är humanitära 

organisationers status desto otydligare, se Svenska Röda korsets remissyttrande över SOU 2015:63, 

24 september 2015, s. 1 f.  
138 Detta kan anses svårt att förena med lagtextens utformning, se lagrådets protokoll vid samman-

träde 2 september 2019, s. 8.  
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Beträffande hur kriminaliseringen av deltagande i och samröre med en terrorist-

organisation konceptualiseras kan följande alltså sägas. Stöd till en sådan organi-

sation anses bidra till att skapa och upprätthålla organisationens förmåga att begå 

terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet, men det är inte nödvän-

digtvis denna förmåga som regleringen tar sikte på.139 Istället anses stödet, så som 

det formuleras i handling, vara en förutsättning för själva organisationens ex-

istens. Angående deltagandebrottet är resonemanget tämligen rakt: utan deltagare 

finns det ingen organisation. Även om deltagandet i det enskilda fallet inte främ-

jar terroristverksamhet, bidrar det enligt ett sådant resonemang till att upprätt-

hålla organisationen.140 Beträffande samröresbrottet är dock frågan vad som i ob-

jektiv mening kan sägas främja, stärka eller understödja organisationen i fråga.141  

 

Till skillnad från bestämmelsen i 5 b § avseende terrorresor, rör de straffrättsliga 

betänkligheterna ur ett begränsande perspektiv här alltså inte svårigheter att kon-

ceptualisera någon särskild form av avsikt. Allt som krävs i uppsåtsfrågan är lik-

giltighet inför gärningarnas objektiva innebörd. Utifrån ett sådant perspektiv är 

det beträffande samröresbrottet snarare legalitetsskäl som orsakar störst huvud-

bry. Vad som förenar de båda kriminaliseringarna är dock svårigheten att från 

begränsarens perspektiv avgöra var, när och hur den skada uppstår som krävs för 

att rättfärdiga att i olika utsträckning vardagliga handlingar straffbeläggs och un-

der vilka förutsättningar anknytningen till terrorism är en legitim grund för kri-

minalisering.142  

                                                      
139 Ds 2017:62, s. 9; beträffande samröresbrottet, se prop. 2019/20:36, s. 17; lagrådsremiss 15 au-

gusti 2019, s. 18. Till skillnad från hur resonemanget utvecklas i departementspromemorian betonas 

här hur behovet av någon form av kriminalisering ökat i takt med att terroristorganisationerna 

vuxit, snarare än hur den konkreta gärningen bidrar till annans förmåga att begå särskilt allvarlig 

brottslighet.  
140 Ds 2017:62, s. 10.  
141 Prop. 2019/20:36, s. 17; lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 17. 
142 Jfr prop. 2019/20:36, s. 13: ”För att kunna förhindra att terroristbrott begås krävs […] att den 

straffrättsliga lagstiftningen är utformad så att den på ett trovärdigt och effektivt sätt kriminaliserar 

alla typer av straffvärda handlingar som har anknytning till terrorism.”   
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4 Tillämpning  

4.1 Introduktion 

I detta kapitel placeras bestämmelserna rörande kriminalisering av terrorresor 

och samröre med en terroristorganisation inom det teoretiska ramverk för be-

gränsning som dess företrädare tillskriver straffrätten.  

 

En inledande iakttagelse är att de principer som här tillgrips ofta utsträcks till att 

inte enbart behandla den avsedda bestämmelsen ifråga, utan också det terrorist-

brott som denna relaterar till. Kriminaliseringen av kärnbrottet tillåts motivera 

kriminaliseringen av de därtill relaterade gärningarna. Ofta anges i motiven likar-

tade generella formuleringar beträffande de begränsande överväganden som fak-

tiskt görs. Inte sällan syftar dessa formuleringar därtill på terroristbrottet i sig, 

inte den bestämmelse som motiven faktiskt avser.143 En andra iakttagelse är att 

kriminaliseringarna av terrorresor och samröre med en terroristorganisation är 

framåtsyftande, snarare än reaktiv. De svarar på frågan vad staten kan göra för 

att skydda sina invånare från framtida kriminellt beteende.144 En sådan ambition 

tillhör inte det vanliga i svensk straffrätt: bortom den rent allmänpreventiva upp-

giften att verka handlingsdirigerande för individer avser de här behandlade 

                                                      
143 Se avseende samröresbrottet lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 36, ”[s]amröresbrottet skiljer sig 

visserligen något från brotten i rekryteringslagen eftersom det i första hand tar sikte på det 

straffvärda i att stödja en terroristorganisation och inte har karaktären av ett förstadium till t.ex. 

terroristbrott.”  
144 Att staten bör ha ett sådant ansvar får sägas vara en normativ förutsättning för det straffrättsliga 

systemet i sin helhet, se e.g. Duff, Anthony, Answering for Crime: Responsibility and Liability in the 

Criminal Law, Hart, Oxford, 2007, s. 87; Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia, ”Prevention and 

Criminalization: Justifications and Limits”, New Criminal Law Review, vol. 15:4, s. 542–571; Husak, 

Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, kapitel 3; Simester, Andrew & 

von Hirsch, Andreas, Crimes, Harms and Wrongs: On the Principles of Criminalisation, Hart, Oxford, 

2011, kapitel 4–5. Jfr för en motsatt uppfattning Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, 

Blackwell, London, 1978. Oaktat den normativa inställningen i frågan kan det med fog sägas vara 

svårt att avskaffa den moderna statens ansvar för att skydda invånarna från framtida skada, kränk-

ning och obefogat lidande när den väl har åtagit sig det ansvaret. Att hantera invånarnas liv genom 

regulatoriska mekanismer som kompenserar och utjämnar de variationer som naturligt finns hos 

en befolkning i en stat, kan nämligen sägas vara den moderna statens mest grundläggande funktion, 

se Foucault, Michel, Society Must be Defended; Lectures at the Collége de France 1975–1976, Picador, Ba-

singstoke, 2003, s. 246. 



 42   

 

 

 

kriminaliseringarna att straffbelägga gärningar som inte nödvändigtvis är själv-

ständigt värda klander.145 

4.2 Säkerhet som skyddsintresse 

Kriminaliseringen av terrorresor såväl som samröre med en terroristorganisation 

avser skydda åtskilliga olikartade skyddsintressen på olika avstånd från den till-

tänkta individuella invånaren.146 Vad dessa har gemensamt är dock att de anses 

skyddsvärda så som förutsättningar för denna tilltänkta invånares liv i säkerhet. 

 

På individnivå uttrycks att kriminaliseringarna bottnar i skyddet för liv och hälsa, 

medan de på samhällsnivå ytterst sägs skydda Sveriges inre och yttre säkerhet.147 

Däremellan finns dock en ambition att stävja hotet som terrorism i allmänhet 

utgör mot ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratins grundläggande 

värden”.148 Häri inbegrips flera sinsemellan överlappande intressen, däribland re-

spekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, såväl som den ekono-

miska utvecklingen och skyddet för den personliga integriteten.149 Dessa värde-

ringsbaserade skyddsintressen motiveras inte så som skyddsvärda i sig; de beskri-

ver i typfallet enbart frånvaron eller neutraliseringen av hotet mot dem som ef-

tersträvansvärt.150 Ett annat sätt att formulera frånvaron eller neutraliseringen av 

hot mot grundläggande värden i allmänhet, är just med termen säkerhet.151  

 

I det liberala statsidealet, där någon gemensam moralisk grund för kriminalisering 

inte står att finna hos den politiska gemenskapen, är den huvudsakliga kritiken 

mot säkerhet som skyddsintresse att det är alltför vidsträckt.152 Ett så omfattande 

                                                      
145 Jfr SOU 2013:38, s 488 f. 
146 Den straffrättsliga terrorismlagstiftningen i sin helhet kan på en allmän nivå sägas vara avsedd 

att skydda grundläggande samhällsintressen från angrepp som utförs för att påverka samhällsut-

vecklingen på ett eller annat sätt, se SOU 2019:49, s. 208. 
147 Prop. 2015/16:78, s. 18; bet. 2017/18:JuU35, s. 29; prop. 2019/20:36, s. 13; lagrådsremiss 15 

augusti 2019, s. 12. 
148 SOU 2019:49, s. 207; supra not 129. 
149 Bet. 2017/18:JuU35, s. 13; lagrådsremiss 15 augusti 2019, s. 12, 39.  
150 Prop. 2015/16:78, s. 18 f.; SOU 2015:63, s. 107 f. 
151 Rent semantiskt är begreppet säkerhet både ett tillstånd och ett medel att uppnå andra mål med. 

Som tillstånd föreslår det två distinkta betydelser: en objektiv och en subjektiv, där den här rele-

vanta objektiva betydelsen tar tre olika former. Säkerhet kan i objektiv bemärkelse således betyda 

den totala avsaknaden av hot, neutraliseringen eller minskningen av hot, samt undvikandet av hot. 

Enbart de två sista betydelserna har bäring på kriminaliseringsfrågor, eftersom en utopisk, total 

avsaknad av hot skulle göra kriminalisering som sådant obsolet. För att kriminalisering ska kunna 

syfta till ökad säkerhet, förutsätts alltså rent semantiskt att hot förekommer och kommer fortsätta 

förekomma; annars finns det ingen anledning att politiskt prioritera dess neutralisering genom 

straffrätt, se Zedner, Lucia, ”The Concept of Security: An Agenda for Comparative Analysis”, Legal 

Studies, vol. 23, 2003, s. 154 f. 
152 Se avsnitt 2.2.  
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skyddsintresse riskerar äventyra rättssäkerheten så som en grundpelare för en li-

beral rättsstat, vars huvudsakliga syften vid kriminalisering i förlängningen är 

retributivt straffutdömande.153 Att därav anpassa repressionsnivån för kriminali-

sering i förhållande till ett allmänt säkerhetsintresse låter sig från ett sådant per-

spektiv inte göras, eftersom intresset är så pass ospecifikt. Risken med det stora 

antal övergripande och överlappande företeelser som bestämmelserna anges 

skydda är att allt som anses skyddsvärt i slutändan kan inbegripas under deras 

delikt.154  

 

Å andra sidan är säkerhet som sådant kanske det allra mest grundläggande in-

tresse som kriminalisering trots en begränsande utgångspunkt bör syfta till att 

skydda.155 Om en politisk gemenskap är kapabel till någon gemensam moral, vore 

självbevarelse av gemenskapen och individerna som inkluderas däri onekligen en 

rimlig grund för en sådan. Avseende till terroristbrott relaterade gärningar är kra-

vet på att staten inte bara levererar reell säkerhet utan även känslan av säkerhet 

därtill särskilt brådskande. Kriminaliseringen av dessa gärningar kommunicerar, 

till skillnad från vad en begränsande princip om godtagbart skyddsintresse förut-

sätter, lagstiftarens vilja att tillgodose det politiska kravet.156  

 

Givet tillräckligt stort politiskt tryck inverteras alltså en föresatt begränsande 

princip om godtagbart skyddsintresse till en uppmaning att inte alls begränsa sig. 

Så länge skyddsintresset är tillräckligt skyddsvärt, görs principens närmare inne-

håll kopplat till enskildas intressen och rättigheter obsolet; den klarar inte av att 

inkorporera det säkerhetsintresse som staten beträffande hot om terror oundvik-

ligen har.157 Principen så som den formuleras av företrädare för ett begränsande 

perspektiv har nämligen bäring endast om lagstiftaren accepterar dess liberala 

premisser. När den inte gör det, vilket i ett rörligt politiskt landskap är givet att 

ske, kan en given kriminalisering rättfärdigas i förhållande till säkerhet som 

skyddsintresse, snarare än de rättssäkerhetskrav som principen normalt återspeg-

lar.  

                                                      
153 Se avsnitt 2.1. Den kanske allra mest inflytelserika formuleringen av denna ståndpunkt finns i 

Hart, H L A, Punishment and Responsibility, Clarendon, Oxford, 1968. Se även Duff, Anthony, 

Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor, ”Introduction: Towards a The-

ory of Criminalization?”, i Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & 

Tadros, Victor (red.), Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2014, s. 1–16; Alexander, Larry & Ferzan, Kimberley, Crime and Culpability, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 2009, s. 269–277. Särskilt i en svensk kontext är denna syn på 

bestraffninf kanske kontroversiell, jfr därför Tham, Henrik, “From Treatment to Just Deserts in a 

Changing Welfare State”, i Snare, Annika (red.) Beware of Punishment: On the Utility and Futility of 

Criminal Law, Pax, Oslo, 1995.  
154 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 172; jfr bet. 

2017/18:JuU35, s. 29. 
155 Supra not 111.  
156 Se vidare nedan avsnitt 4.5. 
157 Tadros, Victor, ”Justice and Terrorism”, New Criminal Law Review, vol. 10:4, 2007, s. 679.  
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Kriminaliseringen av terrorresor och samröre med en terroristorganisation kan 

därmed sägas strida mot principen om ett godtagbart skyddsintresse, så som den 

konceptualiseras som begränsning av lagstiftarviljan. Samtidigt synliggör dessa 

kriminaliseringar att det för staten kanske viktigaste skyddsintresset saknar full-

ständig täckning inom ramen för en sådan princip. Givet ett föränderligt politiskt 

landskap kan principen om godtagbart skyddsintresse därmed från början inte 

sägas ha getts särskilt goda förutsättningar.  

4.3 Riskhantering som skada 

Både kriminaliseringen av terrorresor och samröre med en terroristorganisation 

avser gärningar som per definition föregår det terroristbrott som de till synes 

avser undvika; att påbörja en resa till utlandet och att ta befattning med utrustning 

eller upplåta lokal i ett visst syfte innebär snarare en framtida risk för sådan 

skada.158 Beträffande bestämmelsen om terrorresor i 5 b § rekryteringslagen är 

det som bekant gärningsmannens avsikt att begå terroristbrott som utgör denna 

risk.159 Beträffande samröre med en terroristorganisation utgörs risken för skada 

av att flera personer går samman för att genomföra terroristbrott eller annan sär-

skilt allvarlig brottslighet.160  

 

Frågan är då vad detta innebär för skadeprincipens framgång som begränsande 

mekanism för kriminalisering. Ett sätt att angripa problemet är att betrakta det 

som en fråga om kvantitet. Risk för skada måste betraktas ha en lägre normativ 

tyngd i form av kvantitativ risk än orsakad skada per se. Från ett begränsande 

perspektiv får det då konstateras vara tämligen oklart hur en skada kan anses vara 

för handen utan att avsikten beträffande en terrorresa knyts till en gärning som i 

sig framstår som klandervärd.161 För att vardagliga handlingar, så som köp av 

flygbiljetter eller att beträffande samröresbrottet befatta sig med annars oproble-

matisk utrustning eller egendom ska möta kriteriet orsakad skada, krävs en 

                                                      
158 Risk för skada får här förstås som en gradskillnad, snarare än en artskillnad i förhållande till 

fullgod skada.  
159 Brottet fullbordas redan när en resa i sådan avsikt kan anses påbörjad – att resan når sitt mål är 

inte nödvändigt för straffansvar, SOU 2015:63, s. 107, 115; prop. 2015/16:78, s. 22 f.  
160 Detta anses innebära en större risk för att en kränkning av skyddsintresset till slut äger rum, än 

om dessa personer agerar var för sig. Att ensam ta befattning med ett brottsverktyg utgör i normala 

fall en förberedelsegärning, men genom att knyta straffansvaret till hur gärningen är avsedd att 

inverka på en sammanslutning av andra personer och inte på något slutresultat i form av terrorist-

brott utesluts detta, se prop. 2019/20:36, s. 17 f. Resonemanget känns bl.a. igen från hur regeringen 

resonerar i fråga om finansiering av en terrorist eller en terroristorganisation, se prop. 2015/16:78 

s. 46. 
161 Asp, Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt, Iustus, Uppsala, 

2005, s. 112; Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 255; 

Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 164–168. 
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subjektivitet i bedömningen som företrädare för ett begränsande perspektiv nor-

malt inte anser godtagbar.162  

 

Riskhantering som grund för kriminalisering är förvisso ingen för straffrätten 

främmande företeelse.163 Att en gärning endast riskerar negativ påverkan har i 

angloamerikansk litteratur länge ansetts förenligt med skadeprincipen.164 Frågan 

kanske alltså snarare bör vara hur allvarlig en risk behöver vara för att anses för-

enlig därmed, samt i förlängningen vilken klandervärdhet som kan tillskrivas en 

gärning som orsakar enbart en sådan risk.165 Att elaborera med en än mer uttun-

nad farebedömning, liknande den som ryms inom försöksbestämmelsen i 23 kap. 

1 § brottsbalken, ter sig otympligt vid bedömningen av allvarsgraden. Någon 

konkret fara är det i allmänhet inte tal om.166  

 

Givet mängden återstående moment som krävs för att de konkreta handlingar 

som kriminaliseras ska orsaka negativ påverkan på skyddsintresset i form av att 

gynna terrorism, får risken nämligen anses vara alltför låg.167 Därtill krävs för att 

konkret fara ska vara för handen att gärningen i det enskilda fallet kunnat orsaka 

avsedd skada och att viss sannolikhet har funnits för detta; inkonkret fara är mot-

satsvis att ingen sannolikhet har funnits. Om det senare tillåts utgöra skada inom 

ramen för skadeprincipen, blir resonemanget cirkulärt. Skada är då det som utan 

någon sannolikhet orsakar skada, men ändå kan det. Allvarsgraden i kvantitativ 

                                                      
162 Jfr SOU 2013:38, del 2, s. 427; Sveriges advokatsamfund, Yttrande över betänkandet Straffrätts-

liga åtgärder mot terrorismresor, 23 september 2015, s. 2; Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia, 

”Prevention and Criminalization: Justifications and Limits”, New Criminal Law Review, vol. 15:4, s. 

553.  
163 Större delen av katalogen av osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling, an-

stiftan; medhjälp i lägre grad) kan sägas förutsätta att riskhantering är ett legitimt skäl för krimina-

lisering. Även andra självständiga brott än till terroristbrott anknutna bestämmelser får sägas enbart 

kriminalisera risken för skada. Här är innehavsbrotten avseende brott mot lag (1988:254) om för-

bud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) och vapenlagen (1996:87) kanske de 

tydligaste exemplen, se e.g. prop. 1989/90:129, s. 12. Någon fara eller skada behöver där inte kon-

stateras, utan brotten bygger på en presumtion att hantering av vapen är farligt. Ett annat exempel 

är framkallande av fara för annan enligt 3 kap. 9 § brottsbalken, där riskbedömning är en integrerad 

del av de objektiva rekvisiten för ansvar, se NJA 2018 s. 369 p. 21. 
164 Se e.g. Harcourt, Bernard E, ”Mill’s On Liberty and the Modern ’Harm to Others’ Principle”, 

kapitel 8 i Dubber, Markus (red.) Foundational Texts in Modern Criminal Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2014, s. 165; von Hirsch, Andreas, Proportionalitet och straffbestämning, Iustus, Uppsala 2001, 

särskilt kapitel 3. Värt att notera är dock att denna litteratur ofta inkluderar klandervärdhet i skade-

principen, i betydelsen ”gärningstypens (objektiva) klandervärdhet”. I svensk kontext, där klander-

värdhet normalt tillskrivs en subjektiv, personlig sida av ansvarsbedömningen, talas snarare om 

gärningsmannens klandervärdhet i form av en viss inställning till ett utförande av en gärning.  
165 Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 175. Med klan-

dervärdhet avses här en till en viss gärningstyp tillskriven objektiv klandervärdhet, se supra not 129.  
166 Jfr NJA 2004 s. 176. Avseende försök till terroristbrott, se Stockholms tingsrätts dom den 7 juni 

2018, mål nr B 4708–17, s. 24–29.  
167 Se vidare avsnitt 4.4.  
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bemärkelse verkar därför inte kunna tillskrivas någon betydelse avseende vad 

som utgör skada i förhållande till terrorrelaterad brottslighet. 

 

Återstår då att hantera frågan om skada i kvalitativ bemärkelse. När det kommer 

till terroristrelaterade delikt av typen terrorresor eller samröre med en terrorist-

organisation är det beträffande klandervärdhet lika svårt som tidigare att bedöma 

vad den negativa åverkan är utan hänvisning till någon form av allmänmoral eller 

värdegemenskap.168 De avsedda gärningarna kan sägas vara orättfärdiga eller ”fel” 

trots att de inte åsamkar skada i enlighet med skadeprincipen. Vad som då när-

mare måste anses skadligt för att sådana bestämmelser ska anses förenliga med 

skadeprincipen, är att uppsåtligen förfara omoraliskt i form av att önska en skada 

på samhällsgemenskapen – vilket enligt samma princip inte ensamt kan legitimera 

kriminalisering.169  

 

En av straffrättens funktioner får förvisso anses vara att distribuera klander och 

därmed uttrycka moraliskt avståndstagande, men det innebär inte att en gärnings 

moraliska innebörd ensamt får anses tillräcklig för dess kriminalisering. En före-

trädare för ett begränsande perspektiv skulle hävda att detta gäller oavsett hur 

starkt eller välmotiverat avståndstagandet är. Med en sådan ståndpunkt måste de 

här redogjorda bestämmelserna anses strida mot skadeprincipen; om ett straff-

buds moraliska innebörd tillåts inkluderas i kategorin skada utsträcks begreppet 

intill dess att det töms på innebörd.170  

 

För den som är villig att överge skadeprincipen måste värdesystemet fixeras och 

antas vara statiskt giltigt oberoende av förändrade politiska strömningar eller be-

folkningsunderlag. Just ett sådant bestämmande rimmar illa med liberala princi-

per för begränsning av statligt maktutövande. Vi hamnar då nödvändigtvis längre 

ut på den auktoritära delen av skalan, med allt vad det innebär. För syftet med 

denna framställning räcker det med att konstatera att den lösning som lagstiftaren 

har nyttjat i fallet till terroristbrott relaterad brottslighet – att konstruera risk som 

fullgod skada – avgjort leder till en diskussion bortom de rättsstatliga argument 

som normalt anförs i kriminaliseringssammanhang. Närmare bestämt leder det 

till en diskussion om i vilken omfattning kriminalisering snarast bör användas för 

riskhantering och vilka risker som därvid avses.  

                                                      
168 Jfr e.g. Ferzan, Kimberley, “Beyond Crime and Commitment: Justifying Liberty Deprivations 

of the Dangerous and Responsible”, Minnesota Law Review, vol. 96:1, 2011, s. 146.  

 Cambridge, Cambridge University Press, 2009, s.  
169 Se avsnitt 2.4.2; supra not 68; Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Upp-

sala, 2003, s. 224 f.  
170 Ett exempel på detta kan vara att skadebegreppet bedöms inkludera någon form av psykisk 

skada hos befolkningen, särskilt rädsla. Lernestedt uppmärksammar härvid ett par exempel på detta 

i svensk rätt, däribland olaga hot enligt 4 kap. 5 § och våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken, där 

brottsoffrets uppfattning av situationen ifråga i sådana fall tillmäts betydelsen skada, se Lernestedt, 

Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 235, 242.  
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4.4 Prevention och avstånd 

Om riskhantering accepteras som ett mått på den skadeprevention som krimina-

liseringen av terrorresor och samröre med en terroristorganisation syftar till, blir 

avståndet från de straffbelagda gärningarna till fullbordad skada ändå alltför långt 

för att kriminaliseringen från ett begränsande perspektiv ska anses godtagbar.171 

Anledningen till detta är att delikten då inte på ett meningsfullt sätt kan åstad-

komma retributiv bestraffning i bemärkelsen hålla för personligt ansvariga de 

som efter förtjänst förfarit moraliskt klandervärt.172 Istället övergår ambitionen 

till att närmast genskjuta och neutralisera hotet om skada redan innan det ens 

hinner materialiseras.173  

 

Innebörden av avståndsprincipen är i förlängningen att en gärning kan vara mo-

raliskt klandervärd i straffrättsligt avseende endast om den är tillräckligt nära re-

laterad till en slutgiltig skada. Ett sådant synsätt kan förvisso appliceras på be-

stämmelsen om terrorresor i 5 b § rekryteringslagen.174 Även om skyddsintresset 

i form av säkerhet utsträcks så långt det är möjligt kan inte risken att det påverkas 

negativt därvid sägas vara tillräckligt stor för att motivera en så långtgående in-

skränkning av individers handlingsdisposition.175 Dessa fråntas i realiteten sin 

möjlighet att ändra inställning till sin resa, för det fall något konkret terroristbrott 

ens har påtänkts. Avståndsprincipen måste därför sägas vara kränkt i fallet ter-

rorresor.  

 

Om ansvaret för gärningen däremot inte kopplas till någon avsikt att få till stånd 

ett terroristbrott, blir principen dock otympligare. Var i kausalkedjan principen 

träder in är då oklart. Särskilt intressant i det här avseendet är den föreslagna 

bestämmelsen om straffansvar för samröre med en terroristorganisation. Detta 

ansvar är som bekant inte avhängigt någon relation till ett framtida terroristbrott, 

                                                      
171 Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia, ”Prevention and Criminalization: Justifications and Lim-

its”, New Criminal Law Review, vol. 15:4, s. 528. 
172 Se e.g. Hart, H L A, Punishment and Responsibility, Clarendon, Oxford, 1968, s. 11; Duus-Otter-

ström, Göran, Punishment and Personal Responsibility, avhandling, Statsvetenskapliga institutionen, 

Göteborgs universitet, 2007, s. 18; Husak, Douglas, The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays, 

Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 47-51. 
173 Boukalas, Christos, ”U.K. Counterterrorism Law, Pre-emption, and Politics: Toward ‘Authori-

tarian Legality’?”, New Criminal Law Review, vol. 20:3, 2017, s. 362.  I angloamerikansk straffrättsve-

tenskap och politisk filosofi nyttjas begreppet pre-emption för att beskriva ett utrymme i tid och rum 

före prevention. Det är en i grunden militär term för vilken någon direkt motsvarighet inte finns i 

svenskan. Jfr dock SOU 2019:49, s. 19.  
174 Se prop. 2015/16:78, s. 39 f.; jfr Attunda tingsrätts dom den 14 juni 2016, mål nr B 3019–16, se 

särskilt s. 13; Svea hovrätts dom den 9 december 2016, mål nr B 6344–16, s. 5. 
175 Jfr avsnitt 2.4.3 ovan. Se även Ramsey, Peter, ”Democratic Limits to Preventive Criminal Law”, 

i Ashworth, Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Patrick (red.), Prevention and the Limits of the Criminal 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 214–234.  
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utan kopplat till organisationen som sådan.176 Till skillnad från bestämmelsen om 

terrorresor, finns i strikt bemärkelse ingen förberedande gärning som det straff-

belagda handlandet anknyter till: samröresbrottet tar sikte på stödet som sådant, 

alldeles oavsett dess faktiska användbarhet i utförandet av terroristbrott eller an-

nan särskilt allvarlig brottslighet.177  

 

För en företrädare för en begränsande avståndsprincip innebär samröresbrottet 

därför ett analytiskt problem: det finns inget avstånd till något skyddsintresse att 

uppmäta, eftersom ansvar inträder i och med befattningen eller upplåtandet.178 

Utformningen av samröresbrottet har från lagstiftarhåll bl.a. motiverats av att 

kringgå just avståndsprincipen och de tillämpningsfrågor som uppkommer när 

den kränks.179 Om avståndet till en negativ påverkan på ett så pass ospecifikt 

skyddsintresse som säkerhet kan bortses från, återstår beträffande gärningens 

klandervärdhet endast en till viss otillräcklig risk hänvisande skadeprincip.  

 

Det är kanske också detta som är avståndsprincipens största svaghet som analy-

tiskt redskap beträffande terroristbrottslighet: den utgår ifrån att endast sådant 

handlande som i någon mån innebär risk för skada kan karaktäriseras som mora-

liskt klandervärt och därav berättigat kriminalisering. Så behöver inte vara fallet; 

förekomsten av samröreslagstiftningen visar snarare att avsaknaden av sådan risk 

i förstadiet till terroristbrott inte är ett definitivt argument mot kriminalisering.180 

                                                      
176 Se avsnitt 3.3 ovan. Se även Cornford, Andrew, "Preventive Criminalization.", New Criminal Law 

Review, vol. 18:1, 2015, s. 18 f.  
177 Prop. 2019/20:36, s. 17. Det är denna normativa förskjutning som lagrådets kritik av det ur-

sprungliga deltagandebrottet i grunden handlar om; osäkerheten inför samröresbrottets förenlighet 

med föreningsfriheten berör samma fenomen, se lagrådets protokoll vid sammanträde 20 mars 

2019, s. 12; jfr lagrådets protokoll vid sammanträde 2 september 2019, s. 16.  
178 Asp ställer en retributivistisk logik mot en s.k. preventionistisk sådan, där kriminalisering enligt 

den senare logiken styrs av empiriska prognoser snarare än normativa överväganden. Detta anser 

han skulle leda till måttlöshet och stå i strid med proportionalitetstanken. Måttlösheten får sägas 

vara given. Vad som från ett sådant perspektiv bortses från, är dock att en preventiv logik lika gärna 

kan grunda sig på moraliska överväganden, som precis som proportionalitetstanken syftar till att 

tydliggöra för allmänheten vilka beteenden som staten ser särskilt allvarligt på och bestraffa däref-

ter. Motsatsförhållandet mellan prevention och retribution är långt ifrån så rent som görs gällande, 

jfr Asp, Petter, ”Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna straff-

rätten”, SvJT 2007 s. 69–82, särskilt s. 77.  
179 Supra not 100.  
180 Cornford, Andrew, "Preventive Criminalization.", New Criminal Law Review, vol. 18:1, 2015, s. 

20. Återigen kan en parallell dras till vapenlagstiftningen, se supra not 79. Precis som med samrö-

reslagstiftningen kan det slutliga syftet med innehavsbrotten avseende brott mot knivlagen 

(1988:254) och vapenlagen (1996:87) sägas vara att motverka viss risk för skada. Men delikten i sig 

behöver inte bestå i att orsaka eller bidra till sådan risk; snarare uppnås syftet genom att reglera den 

relevanta utrustningen för sådan risk. På samma sätt som vapenreglering bidrar till minskat vapen-

våld genom att förändra incitamenten för att inneha sådana vapen, kan samröreslagstiftningen en-

ligt ett sådant synsätt bidra till minskad förekomst av terrorverksamhet, helt oavsett vad den kon-

reta risken för sådan risk är i det enskilda fallet. 



 49   

 

 

 

Det tycks snarast vara tillräckligt för kriminalisering att söka förhindra att viss 

oidentifierad potential för skaderisk någon gång i framtiden överhuvudtaget upp-

kommer.181    

 

Tillsammans med det mycket tidiga inträdet av ansvar för terrorresor pekar kri-

minaliseringen av samröre med en terroristorganisation därvid ut en förändrad 

inställning till hur långt det statliga åtagandet att minimera risk sträcker sig: när 

det gäller till terrorism relaterad brottslighet, förutsätts detta åtagande till gemen-

skapen på offersidan ha företräde framför retributiva åtaganden på förövarsidan. 

Strafflagstiftning ses därvid som en integrerad del av det allmänna förebyggande 

arbetet, vars mål bl.a. är att motverka att personer skaffar sig avsikt att genomföra 

terroristattentat.182 Det innebär inte att statens möjlighet att använda preventiv 

kriminalisering för att reglera invånares beteende och tankar i riskhanterande 

syfte är oinskränkt. Men beträffande terrorrelaterad brottslighet är sådan lagstift-

ning i vart fall teoretiskt gångbar. Bestämmelserna är extensiva till ett utrymme 

bortom den allmänna straffrätten, baserade på en preventiv logik som åsyftar 

säkerhet bortom den uppgift som straffrätten normalt antas inneha.183  

4.5 Kommunikation som effektivitet 

Att kriminalisera gärningar som endast riskerar utmynna i en negativ påverkan på 

skyddsintresset kan förvisso ha en preventiv effekt, på samma sätt som att enbart 

kriminalisera sådana gärningar som orsakar skada i traditionell bemärkelse kan 

misslyckas med att ha det. Allmänt anges att bestämmelserna rörande resor i terr-

orismsyfte och samröre med en terroristorganisation, precis som terrorismlag-

stiftningen i gemen, i förlängningen kan leda till ökad lagföring men framför allt 

ett förstärkt straffhot.184 Vad effektivitetskravet bottnar i beträffande här behand-

lad terrorismlagstiftning är alltså en positiv, kommunikativ effekt: ju allvarligare 

terroristrelaterad brottslighet uttrycks, desto mer legitim tycks en utökad krimi-

nalisering vara.185  

 

                                                      
181 Supra not 162; Krasmann, Susanne, ”The Enemy on the Border: Critique of a Programme in 

Favour of a Preventive State”, Punishment & Society, vol. 9:3, 2007, s. 307. 
182 SOU 2019:49, s. 208 f.; Skr. 2014/2015:147, s. 6. 
183 Se Asp, Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt, Iustus, Uppsala, 

2005, s. 104. 
184 SOU 2019:49, s. 392; prop. 2019/20:36, s. 17, 62; jfr prop. 2017/18:174, s. 99 f. Utgångspunkten 

för den straffrättsliga lagstiftningen är alltjämt att den bör utformas så att den på ett trovärdigt och 

effektivt sätt kriminaliserar alla typer av straffvärda gärningar som har anknytning till terrorism. 
185 Lernestedt kopplar detta fenomen till det han kallar berättande straffrätt, se Straffrättens karta och 

landskap, Norstedts juridik, Stockholm, 2013, s. 35–56; Kriminalisering – problem och principer, Iustus, 

Uppsala, 2003, s. 332 f. Berättande straffrätt åsyftar företrädesvis utformningen av själva straffbe-

stämmelsen. I motiven till här behandlad lagstiftning ryms emellertid flertal målande beskrivningar 

av terroristbrottslighet och dess verkningar, se e.g. SOU 2016:40, s. 109 f.  
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Vad gäller effektivitet i empirisk bemärkelse saknas alltjämt lagföring för rese-

brott enligt 5 b § rekryteringslagen.186 Vad gäller straffhotet är det svårare att ut-

värdera; bestämmelsen trädde ikraft efter att antalet personer som företar dylika 

resor avtog markant av andra anledningar. Flera personer ska dock ha blivit arre-

sterade med stöd av bestämmelsen utan att åtal väckts.187 Någon avskräckande 

effekt är alltjämt svårt att tillskriva bestämmelsen; likaså någon moralbildande 

sådan. Av de runt 300 personer som rest till Syrien och Irak under 2012–2016 

har ungefär 140 återvänt till Sverige. Under 2010-talet har dock relativt få av de 

europeiska återvändarna varit inblandade i attentatsplanering efter hemkomsten; 

ingenting tyder på att svenska återvändare förfarit annorlunda.188 Huruvida exi-

stensen av ett resebrott i svensk rätt i sig självt kommit att inverka på potentiella 

gärningsmäns avsikter att företa resor i terrorismsyfte är följaktligen svårt att av-

göra. Som begränsande mekanism betraktat är effektivitetsprincipen beträffande 

resebrottet långt ifrån lättillämplig. Vad som dock kan sägas är att osäkerheten 

kring hur effektiv bestämmelsen är i empirisk bemärkelse har erhållit visst gehör 

– men då snarare som legitimering av dess lagtekniska förenkling, än som be-

gränsning av dess normativa innehåll. 189  

 

Att resebrottet föreslås förenklas kan tolkas som att det allvar som det expansiva 

området bestämmelsen signalerar har kränkt kravet på precision som en företrä-

dare för ett begränsande perspektiv tillskriver effektivitetskriteriet.190 Retributiva 

överväganden om legalitet skulle därvid kunna tillskrivas ökad betydelse kontra 

det signalvärde som resebrottet enligt nu gällande bestämmelse innehar. Här kan 

effektivitetsprincipen sägas ha haft viss inverkan i begränsande riktning. Det vore 

dock att betrakta som en ytterst liten vinst i sammanhanget. Precis som med öv-

riga till terroristbrott relaterade delikt innebär dess innehåll att gärningsmannen 

ifråga i olika grad stämplas som farlig för allmän säkerhet.191 Om måttet på effek-

tivitet tillåts vara hur väl en straffbestämmelse kommunicerar samhällets av-

ståndstagande till ett visst handlande, måste företrädaren för ett begränsat per-

spektiv välja att sitta på någon av två obekväma stolar: antingen hävda att fler 

gärningsmän mer precist bör dömas till ansvar, eller hävda att avståndstagandet 

                                                      
186 Se avsnitt 3.2; jfr Svea hovrätts dom den 9 december 2016, mål nr B 6344–16.  
187 Ranstorp, Magnus & Gustafsson, Linus, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq: An Analysis of 

Open-Source Intelligence and Statistical Data, Center for Asymmetric Threat Studies, Swedish Defence 

University, Stockholm, 2017, s. 33, 78. 
188 SOU 2019:49, s. 123–124.  
189 Terroristbrottsutredningen motiverar dess förslag till en smärre lagteknisk förenkling av bestäm-

melsen med effektivitetsresonemang, SOU 2019:49, s. 301 f. Jfr prop. 2019/20:36, s. 16. 
190 Ibid. 
191 Prop. 2002/03:38 s. 58; SOU 2019:49, s. 208 f.; prop. 2019/20:36, s. 25 f.; jfr dock prop. 

2015/16:78, s. 50, där regeringen gjorde bedömningen att begreppen terrorist och terroristorgani-

sation inte borde användas i lagtext.  
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till dessa gärningar bör bli mer effektivt. 192  Ingen av dessa positioner kan sägas 

gynna ett begränsande projekt.  

 

Den kommunikativa effekten av samröresbrottet i den föreslagna 2 b § rekryte-

ringslagen bedöms av regeringen därvid närmast som otillräcklig; inte i förhål-

lande till någon annan, mindre ingripande handlingsdirigerande åtgärd, utan 

gentemot den effektivitet som ett deltagandebrott hade kunnat åstadkomma.193 

Utan en sådan straffbestämmelse finns det en risk att Sveriges terrorismlagstift-

ning uppfattas vara otillräcklig och därav bedöms ge terroristorganisationer sär-

skilt gynnsamma förutsättningar att etablera sig.194 Effektivitetsprincipen används 

här inte som en begränsande sådan, utan som ett positivt argument för en ännu 

större utökning av det straffbara området än det som föreslås.  

                                                      
192 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 349. 
193 Även oppositionen är företrädesvis av den uppfattningen, se e.g. motion till riksdagen 

2019/20:3067 av Johan Forsell m.fl. (M), s. 4; motion till riksdagen 2019/20:3212 av Markus Wie-

chel m.fl. (SD). 
194 Prop. 2019/20:36, s. 16.  
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5 Konceptuella konsekvenser 

5.1 Introduktion 

De principer för kriminalisering som normalt anses upprätthålla ett begränsande, 

liberalt perspektiv på statens maktanvändning kan inte sägas begränsa denna när 

de appliceras på terrorismlagstiftning. I förevarande kapitel diskuteras vilka kon-

sekvenser som terrorismlagstiftningens utformning har för svensk straffrätt och 

dess konceptualisering av kriminalisering. 

 

På dess mest elementära nivå reglerar straffrätten våldsrelationen mellan staten 

och dess invånare. I den grad som analysen av terrorismlagstiftningen kan extra-

poleras till övrig straffrätt, indikerar dess utfall beträffande principerna för krimi-

nalisering en förändring av den relationen.195 Om straffrättsvetenskapen på ett 

tillförlitligt sätt fortsättningsvis ska kunna svara mot våldsrelationen mellan stat 

och invånare i förhoppning om att reglera den, måste konsekvenserna av be-

gränsningsprincipernas tillkortakommanden beaktas. Kriminalisering av terror-

relaterade gärningar avspeglar här ett särskilt sociohistoriskt uttryck av våldsre-

lationen mellan stat och invånare. Det uttrycket kan i lagstiftningen åskådliggöras 

med hjälp av tre begrepp: innehåll, logik och institutionalitet.196 Vart och ett be-

lyser de konceptuella rörelser som kriminalisering på en aggregerad nivå föreslås 

göra om terrorismlagstiftningen tjänar som utgångspunkt och straffrätten samti-

digt antas ha en inre koherens och integritet. Kriminalisering blir då, mot bak-

grund av tillämpningen i föregående kapitel allt mindre förankrat i en liberal, be-

gränsande straffrätt och desto mer förankrat i en auktoritär fåra där vad straff-

rättsvetenskapen menar är godtagbar straffrätt blir allt mer ovidkommande.  

                                                      
195 Nils Jareborg har anmärkt att straffrätten är just så pass systematiskt sammanhängande att sådan 

extrapolering vore möjlig: ”Det straffrättsliga systemet är som en spindelväv: rör man vid ett ställe 

så märks det i hela systemet”, Inkast i straffområdet, Iustus, Uppsala, 2006, s. 89. 
196 Denna begreppsapparat är baserad på den statsteori som företräds av Bob Jessop och som  har 

vidareutvecklats av Christos Boukalas, se Jessop, Bob, The State: Past, Present, Future, Polity, Cam-

bridge, 2016, s. 213–215; Boukalas, Christos, Homeland Security: its Law and its State, Routledge, 

Abington, 2014, s. 23–24; Boukalas, Christos, ”U.K. Counterterrorism Law, Pre-Emption, and 

Politics: Toward ‘Authoritarian Legality’?”, New Criminal Law Review, vol. 20:3, 2017; se även Norrie, 

Alan, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2014, s. 10–18; Carvalho, Henrique, The Preventive Turn in Criminal 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 4–11.   
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5.2 Innehåll 

Samtliga principer för kriminalisering som här behandlas avser att på olika sätt 

skydda individuell frihet från godtycklig statlig inskränkning genom straff. På ett 

generellt plan får den autonoma individen sägas vara fundamentat för den mo-

derna straffrätten; individen kan som utgångspunkt inte nyttjas som ett medel för 

något annat ändamål än sig själv.197 Detta presumtiva innehåll innebär en generell 

begränsning av statens kontroll över dess invånare och genomsyrar den presumt-

ion mot kriminalisering som principerna svarar mot; statens kontroll slutar där 

individens självbestämmande tar vid.  

 

Terrorismlagstiftningen innehåller två element som därvid är något av anomalier 

i straffrättsliga sammanhang: den gör avsikt till den väsentliga beståndsdelen av 

delikten och avgränsar den avsikten i politiska termer från de avsikter som tole-

reras av statsbildningen.198 Att det straffvärda handlandet inte kan avgränsas till-

räckligt tydligt i tid och rum, gör särskild politisk motivation avgörande för 

straffansvar. Terrorism i allmänhet och de här behandlade, till terroristbrott rela-

terade delikten i synnerhet, behöver inte inbegripa något typiskt klassificerbart 

agerande. Däremot inbegrips alltid ett typiskt förhållningssätt gentemot statsbild-

ningen. Tyngdpunkten ligger vid avsikten att påverka statsbildningen negativt; 

hur så sker kan med sådan avsikt för handen utsträckas till att omfatta vilka hand-

lingar som helst. Detta bryter med det liberala, moraliskt neutrala statsidealet som 

straffrätten normalt utgår ifrån.199 Lagstiftningen utgör tekniker för att kommu-

nicera allvarligt moraliskt avståndstagande, återge säkerhet i form av avsaknad av 

framtida risk för skador, samt hantera den risken genom att identifiera handlingar 

som givet viss politisk motivation hos förövaren kan realisera den. Kombinat-

ionen av dessa två anomalier innebär en premiering av en föreställd politisk ge-

menskap och social ordning över individuell autonomi, genom att etablera en 

juridisk skiljelinje mellan tillåten politik och otillåten sådan.  

 

Terrorismlagstiftningens utmaning till det etablerade perspektivet på kriminali-

sering kan därvid sägas vara att den placerar individers potential till kriminalitet i 

en viss systemhotande politisk övertygelse eller karaktäristika, som kriminali-

seringarna sedan stakar ut i form av instruktioner till övriga allmänheten om vad 

en otillåten politisk uppfattning är. Inom ramen för en liberal rättsordning sådan 

som den moderna straffrättsliga kan samtliga rättsliga subjekt antas acceptera sy-

stemet som sådant; det är i själva verket förutsättningen för att de i kraft av indi-

vider ska tillmätas de rättigheter som normalt tillskrivs brottsmisstänkta. Någon 

juridisk åtskillnad i politiska spörsmål avkrävs inte straffrätten, eftersom 

                                                      
197 Den moderna straffrättens idélära kan inte betraktas utan att dess koppling till den liberala upp-

lysningen beaktas, se e.g. Norrie, Alan, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal 

Law, tredje upplagan, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 20 f.  
198 Tadros, Victor, ”Justice and Terrorism”, New Criminal Law Review, vol. 10:4, 2007, s. 684. 
199 Jfr Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 141–143. 
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upprätthållandet av de rättigheterna är dess främsta politiska uppgift. Gemen-

skapen är s.a.s. redan säkrad. Straffrättens innehåll riktas då mot den kriminalitet 

som givet en redan etablerad, legitim statsbildning ändå uppstår inom den liberala 

gemenskapen. Med terrorismlagstiftningen undergrävs det antagandet. Till inne-

hållet orienterar kriminaliseringarna om tyngdpunkten för dess normativa ut-

gångspunkter, från bestämmande av specificerande kriterier för skuld till identi-

fiering av de individer som hyser sådan potential.200  

5.3 Logik 

Terrorismlagstiftningens innehåll kan sägas vara informerad av dess logik. Straff-

rättens allmänpreventiva logik är baserad på individuella rättigheter i förhållande 

till statsmaktens suveräna våldsmonopol, presenterad som att den vilar på en 

konsensus individer emellan.201 Samhällsgemenskapen och dess värdegemenskap 

anses här manifesterad endast i form av individers samförstånd kring innehållet 

av ett socialt kontrakt rörande formerna för statens våldsutövande. 

 

För en auktoritär straffrätt uppluckras inte bara det samförståndet, utan dess 

uppgift i förhållande till och föreställning om samhällsgemenskapen förändras. 

Kriminaliseringen av terrorrelaterade gärningar tar fasta på denna uppgift. Upp-

giften är inte längre allmänpreventiv enbart inom ramarna för vad det sociala 

kontraktet anger, utan innebär att vaksamt inför framtiden agera mot potentiellt 

katastrofala hot mot staten och dess befolkning.202 Den senare gemenskapen ut-

görs av alla som inte utgör något sådant potentiellt hot. Skyddsobjektet, det som 

kriminaliseringen syftar till att skydda, är således den del av befolkningen som 

uppgår i samhällsgemenskapen; hotet är den del som inte gör det.  

 

Där en allmänpreventiv logik förvisso hanterar avvikande beteende genom be-

straffning och i värsta fall exkludering från den sociala gemenskapen genom fäng-

elsestraff, exkluderar terrorismlagstiftningen alltså dess subjekt från samhällsge-

menskapen som sådan. Genom att kvalificeras som subjekt för terrorismlagstift-

ningen definieras individen ifråga ut ur den del av befolkningen som måhända 

kan vara kriminell, men som förutsätts vara föremål för påverkan och rehabilite-

ring. Det subjekt som träffas av terrorismlagstiftningen är inte det liberala, auto-

noma subjektet som i kraft av retributiva åtgärder kan återgälda den skada det 

                                                      
200 För vidare utveckling av hur riskbedömningen i ett teknologiskt avancerat samhälle kan kopplas 

till regelrätta karaktärsbedömningar, se Lacey, Nicola, In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests 

and Institutions, Oxford University Press, Oxford, 2016, särskilt kap. 5.    
201 Jfr Norrie, Alan, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje upplagan, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 29.  
202 Asp, Petter, ”Preventionism and Criminalization of Nonconsummate Offences” i Ashworth, 

Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Patrick (red.), Prevention and the Limits of the Criminal Law, Oxford 

University Press, Oxford, 2013, s. 29–31.  
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anses ha åstadkommit. Som sådant omfattas det inte heller av de rättigheter i 

förhållande till statsmakten som i en liberal föreställningsvärld inbegrips i det so-

ciala kontraktet.  

 

Terrorismlagstiftningen är därvid inte strikt handlingsdirigerande; den ålägger 

istället dess subjekt att försäkra statsmakten och dess gemenskap om att det inte 

utgör något hot. Lagstiftningen avser inte fungera moralbildande, så mycket som 

moralbestämmande. Den upprätthåller förväntningar på individers beteende ge-

nom att inte enbart ålägga dem att följa lagen, utan att också manifestera det 

utåt.203 I förlängningen syftar lagstiftningen således inte enbart till att materiellt 

säkra gemenskapen genom att skydda den från fysisk skada; den syftar primärt 

till att stärka gemenskapen genom att öka tilliten dess medlemmar emellan.204 

Normalt institutionaliseras sådana normativa förväntningar i ett lands konstitut-

ion. Konsekvensen av en straffrättslig logik som den terrorismlagstiftningen föl-

jer är i förlängningen att straffrätten och dess principer för begränsning av krimi-

nalisering tvingas hantera frågor den inte har några verktyg att ta ställning till: 

vilket samhälle vill vi ha, och vilka ska vara en del av det? 

5.4 Institutionalitet 

I den mån dess principer inte räcker till som begränsning av kriminalisering, un-

dergrävs således det liberala, av återhållsamhet präglade statsidealet. Detta tycks 

dock inte innebära att kriminalisering som institution – dess begrepp, dess orga-

nisation och dess funktion – bortses från eller helt enkelt förkastas.205 Terrorism-

lagstiftning är ingen extrajudiciell form av kriminalisering; inget undantagstill-

stånd är för handen.206 Istället kodifieras dess förändring av centrala rättssäker-

hetsmässiga koncept i legalistiska termer: lagstiftaren överträder inte i strikt 

                                                      
203 Denna syn på straffrättens logik överensstämmer väl med Luhmanns kommunikativa rättsteori, 

vilken vidareutvecklats av Günther Jacobs inom ramen för dennes s.k. ”fiendestraffrätt”, se Ohana, 

Daniel, ”Günther Jacobs’s Fiendstrafrecht: A Dispassionate Account”, i Dubber, Markus (red.) Foun-

dational Texts in Modern Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 358 f.  
204 Tillit i avsaknad av direkt social kontakt eller sociala band av andra slag förutsätter här att indi-

vider i en gemenskap agerar förutsägbart utifrån vissa givna roller, vilka när en norm bryts och 

kriminalitet uppstår det är straffrättens uppgift att stabilisera.   
205Att lagrådet av konstitutionella skäl inte kunde tillstyrka förslaget om införandet av ett deltagan-

debrott innebar exempelvis en viss begränsning av lagstiftarviljan som faktiskt också hörsammades. 

Kritiken mot hur kriminaliseringen av både terrorresor och deltagande i samt samröre med en 

terroristorganisation har utformats, har remissförfarandet igenom också varit stark. Om inte kri-

minalisering som institution alls ansågs vara av något värde för lagstiftaren, skulle regering och 

riksdag rimligen verka för att luckra upp de begränsande mekanismer som finns för riksdagsarbetet, 

inklusive bl.a. remissförfarandet, lagrådets arbete och domstolarnas självständighet. Det återstår 

trots allt att se om en sådan utveckling är att vänta.      
206 Jfr Agamben, Giorgio, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, Stan-

ford, 1998, s. 17.  
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bemärkelse det rättsliga ramverket för att göra det den vill; den utökar ramverket 

till att inbegripa den lagstiftning den vill instifta.207 Detta medför ett institutionellt 

skal som förefaller vara detsamma som det är beträffande annan brottslighet, 

men som rymmer i sammanhanget nya företeelser. De här redogjorda lagstift-

ningsprodukterna har genomgått alla de institutionella riktmärken som straffrät-

ten normalt ställer upp för kriminalisering: regeringen har tagit initiativ, utred-

ningar har utrett, riksdagen har överlagt och lagstiftat efter remiss, lagrådet har 

yttrat sig, allmän debatt har förts och domstolarna kommer av allt att döma att 

tillämpa lagstiftningen i sedvanlig ordning. Från ett institutionellt perspektiv fö-

refaller kriminaliseringarna av terrorresor och samröre med en terroristorganisat-

ion att vara fullt legitima.208  

 

Den information som riksdagen har tillgång till när den preventivt lagstiftar för 

att kommunicera en ökad säkerhet och hantera risken för terrorism är i huvudsak 

sådan som bifogas av Regeringskansliet och Säkerhetspolisen.209 Normalt är kri-

minaliseringens institutionalitet en garant för rättssäkerhet; här legitimerar den 

exekutiv makt med lagstiftarmaktens försyn. Där straffrättslig institutionalitet 

vanligtvis är ett uttryck för ett stabilt socialt tillstånd som härbärgerar politiska 

förändringar utan att riskera kollaps, möjliggör terrorismlagstiftningens institut-

ionalitet att ett instabilt socialt tillstånd präglat av antagonism och som kanske 

kräver exceptionella åtgärder, istället hanteras som vilket tillstånd som helst. Den 

tillåter lagstiftare och regering att förekomma politisk kris och definiera formerna 

för godtagbar politik, på bekostnad av straffrättens legitimitet och utan att föra 

den konstitutionella diskussion om maktens begränsning som tillståndet krä-

ver.210 

                                                      
207 Boukalas, Christos, ”U.K. Counterterrorism Law, Pre-Emption, and Politics: Toward ‘Author-

itarian Legality’?”, New Criminal Law Review, vol. 20:3, 2017, s. 379 f.  
208 Det förringar givetvis inte den högljudda kritik av lagstiftningen som det institutionella ramver-

ket möjliggör. Ramverket i sig har dock vidstått den kritik som har riktats mot kriminaliseringarna 

– just att det möjliggjort denna tas snarare för intäkt att allt har fungerat som det ska.  
209 Även de utredningar som arbetat med lagstiftningen har generellt låtit uppgifter från Regerings-

kansliet (främst Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) och Säkerhetspolisem av natur-

liga skäl ligga till grund för dess uppfattning om hotbilder och motiv till stöd för regeringens re-

spektive förslag. När det gäller våldsbejakande extremism tillmättes i fallet terrorresor exempelvis 

en utredning utförd av rektorn för Polishögskolan stor betydelse, se ds 2014:4; SOU 2015:63, s. 

49–53. På liknande sätt fungerar Säkerhetspolisens hotbedömningar som riktlinjer vid utrednings-

arbetet, se företrädesvis SOU 2015:63, s. 56; SOU 2019:49, s. 123–126, 129; SOU 2016:40, s. 103. 

Se även SOU 1989:104, s. 63 f.  
210 Jessop, Bob, The State: Past, Present, Future, Polity, Cambridge, 2016, s. 222–236. Fokuset på 

upprätthållen institutionalitet har erhållit den träffande benämningen “det permanenta undantags-

tillståndet”. 
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6 Alternativ 

6.1 Introduktion 

I förevarande kapitel ska den konceptualisering av terrorrelaterade gärningar och 

det straffrättsideologiska stoff som förment begränsar sådan lagstiftning slutligen 

kompletteras med ett föreslaget alternativ som försakats av svensk straffrätt, 

nämligen konstitutionell reform.211 För att alludera till diskussionen i föregående 

kapitel: kriminalisering som straffrättslig institution skulle behöva reformerade 

konstitutionella begränsningar, snarare än straffrättsliga sådana. I praktiken 

skulle, för att de principer som här behandlas ska verka begränsande i de svåra 

fall som terrorismlagstiftningen ofta utgör, lagstiftaren behöva surra sig vid en 

mast av i grundlag eller ramlagstiftning stipulerade principstadganden. Ett sådant 

förfarande kräver en normativ debatt långt bortom ramen för förevarande arbete.  

 

Vad som dock här kan erbjudas, är en skissartad beskrivning av hur kriminali-

sering av till terroristbrott relaterade gärningar kan konceptualiseras, givet att så-

dana gärningar berättigar ett annat förhållningssätt än det återhållsamt liberala. 

En företrädare för det senare perspektivet behöver engagera sig med sådan alter-

nativ argumentation, för att bättre kunna förklara den terrorismlagstiftning som 

sett till sina konceptuella konsekvenser går på tvärs med mycket av det svensk 

straffrätt tar för givet.  

6.2 Preventiv rättvisa 

Trots att retribution alltjämt anses utgöra en oundgänglig grund för kriminali-

sering, kan principer baserade på dess premisser inte förklara uppkomsten av 

terrorismlagstiftning. De kan heller inte rättfärdiga kriminaliseringen av s.k. ter-

rorresor och samröre med en terroristorganisation. Dessa delikt konceptualiseras 

istället utefter en annan straffrättslig logik, med ett annat straffrättsligt innehåll 

                                                      
211 En konstitutionellrättslig analys av varför så har skett ligger dessvärre utanför ramen för denna 

framställning. Vad som dock kan antas ligga till grund för motståndet mot att inom svensk straffrätt 

diskutera förhållandet till grundlagssmässiga begränsningar, är bl.a. den allmänna återhållsamhet 

inför juridisk begränsning av riksdagsmakten som historiskt har präglat svensk statsrätt, se e.g. 

Peterson, Olof, ”Constitutional History”, i Pierre, Jon (red.), The Oxford Handbook of Swedish Politics, 

Oxford University Press, Oxford, s. 89–102; Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en 

kommentar, tredje upplagan, Studentlitteratur, Stockholm, 2015, s. 32–35. 



 58   

 

 

 

än de bestämmelser som svarar mot en teori om retributiv rättvisa. Gemensamt 

för det sätt som de här behandlade delikten bryter med de retributiva principerna 

för kriminalisering, är att de försakar den senare teorin, för en teori om prevent-

ion, riskhantering och säkerhet. Om förutsättningarna för kriminalisering inte 

görs till föremål för en reform av hur dess institutionalitet fungerar, är en sådan 

utbrytning av terrorismlagstiftning från det normativa ramverket som gäller an-

nan brottslighet nödvändig. Annars kan inte straffrättsvetenskapens konceptua-

lisering av kriminalisering göra anspråk på teoretisk koherens.  

 

Till skillnad från retribution, som syftar till att etablera förutsättningar vid krimi-

nalisering för kompensation för ett begånget brott, binder bestämmelser som 

syftar till preventiv rättvisa personer vid ett ännu inte begånget brott.212 Detta sker 

rent konceptuellt under förutsättning att de skäligen och till tillräckligt hög risk 

kan antas i framtiden begå eller bidra till att en viss skada kommer till stånd, något 

som per definition anses vara fallet om brottsbeskrivningsenlighet uppnås. Ett 

sådant framåtsyftande begrepp omformulerar, så som redogjorts för i tidigare 

kapitel, innehållet och logiken för hur straffrätten kan konceptualisera kriminali-

sering.  

 

För ett begränsande, individcentrerat perspektiv på kriminalisering ter sig pre-

ventiv rättvisa som närmast en oxymoron. Prevention och rättvisa är då två kon-

cept i motsatsförhållande till varandra, eftersom prevention till förmån för ge-

menskapen inte kan undgå att kränka individens status som moralisk agent kapa-

bel till att ändra inställning innan risken för skada realiseras.213 När någon begår 

brott enligt 5 b eller kommande 2 b §§ rekryteringslagen offras enligt bestämmel-

serna i sig sådana retributiva rättigheter som staten enligt ett sådant perspektiv 

inte får åsidosätta visavi allmänhetens säkerhet. Följden blir att staten, om krimi-

naliseringarna konceptualiseras enligt en retributiv grund, på förhand bestraffar 

individer för gärningar de ännu inte har begått.  

  

Den centrala frågan vid kriminalisering, så som den uttrycks genom konceptua-

liseringen av de begränsande principerna, är således hur dessa retributiva rättig-

heter kan säkerställas givet att kriminalisering i undantagsfall är nödvändigt. Fö-

rebyggande effekter beträffande framtida skador är förvisso en gynnsam följd av 

retribution – i den grad sådan effekt åstadkoms. Att bestraffa efter förtjänst in-

nebär i viss utsträckning preventiva fördelar, i form av klara straffbud som invå-

narna kan rätta sig efter. Att förebygga negativ påverkan på skyddsintressen är 

                                                      
212 Matravers, Matt, ”On Preventive Justice”, i Ashworth, Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Pat-

rick (red.), Prevention and the Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 236 

f; Cornford, Andrew, "Preventive Criminalization.", New Criminal Law Review, vol. 18:1, 2015, s. 1–

34; Zedner, Lucia, ”The Concept of Security: An Agenda for Comparative Analysis”, Legal Studies, 

vol. 23, 2003, s. 153–176.  
213 Jfr avsnitt 4.3 och 4.4.  
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emellertid inte det primära syftet med sådan kriminalisering.214 En preventiv rätt-

visa dikterar istället en annan central frågeställning: hur staten kan säkerställa in-

vånarnas kollektiva säkerhet, givet att kriminalisering bör användas för att adres-

sera sociala och samhälleliga problem. Rättvisa är då inte retributiv i termer om 

proportionerligt kompenserande för ett otillåtet agerande, utan distributiv i ter-

mer om fördelning av skyddsintresset. Fråga är inte om någon förhandsbestraff-

ning; istället är målet med kriminalisering att minimera risken för skada mot 

skyddsintresset och rättvist distribuera den risken bland invånarna.215 Att minska 

säkerheten för en invånare på bekostnad av en annan är då obefogat, om den 

senare redan är mindre säker än den förra.  

 

Ett sådant perspektiv laborerar således även det med en skadeprincip, dock en 

uppluckrad sådan: kriminalisering är endast tillåten om den är nödvändig för att 

minimera negativ påverkan på skyddsintresset och om den skada som kriminali-

seringen i sig medför inte är oproportionerlig till den skada som den förebygger. 

Gärningar relaterade till terroristbrott, så som s.k. terrorresor och samröre med 

en terroristorganisation upprätthåller en sådan princip, eftersom den skada varje 

påbörjad resa eller samröre utgör inte är av intresse. Av intresse är den effekt som 

kriminalisering av alla sådana gärningar har: om dess kriminalisering uppnår en 

minimering av skada som annars inte skulle uppnås och denna säkerhet distri-

bueras rättvist bland invånarna, är det faktum att somliga påbörjar sådana resor 

eller har sådant samröre utan att orsaka någon skada oväsentligt. Vad som är 

väsentligt är istället att kriminaliseringen ifråga accepteras av gemenskapen ge-

nom att erbjuda en rimlig möjlighet att undvika klander genom handlingsfrihet. 

Hur långt denna handlingsfrihet bör sträcka sig i förhållande till ett potentiellt 

skadligt skeende är härvid relativt. Främst i förhållande till hur skadligt skeendet 

är och hur omfattande skyddsintresset är. I fallet till terroristbrott relaterade gär-

ningar kan den minskade handlingsfriheten accepteras, medan den för andra 

brottstyper på samma grund kan förkastas. Så länge delikten medger viss agens, 

kan de anses preventivt rättvisa.216  

 

                                                      
214 Moore, Michael, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 

2010, s. 111.  
215 Tadros, Victor, ”Justice and Terrorism”, New Criminal Law Review, vol. 10:4, 2007, s. 680.  
216 En utbrytning av terrorismlagstiftningen enligt en preventiv rättviseteori leder alltså straffrätts-

vetenskapen till en diskussion om relationen mellan kriminalisering och bestraffning. Närmare be-

stämt: en diskussion om hur mänsklig agens bör konceptualiseras inom ramen för förment auto-

noma individers straffansvar. Se vidare, Alexander, Larry & Ferzan, Kimberley, Crime and Culpabil-

ity, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; Matravers, Matt, ”On Preventive Justice”, i Ash-

worth, Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Patrick (red.), Prevention and the Limits of the Criminal Law, 

Oxford University Press, Oxford, 2013, s. 244–250; Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia, ”Preven-

tion and Criminalization: Justifications and Limits”, New Criminal Law Review, vol. 15:4, 2012, s. 

542–546; Hart, H L A, Punishment and Responsibility, Clarendon, Oxford, 1968, s. 46.  
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Till skillnad från ett begränsande, på retribution grundat perspektiv på kriminali-

sering skulle ett preventivt perspektiv på terrorismlagstiftning förklara dess avvi-

kelse från skade- och avståndsprincipen, liksom klargöra varför skyddsintresset 

tillåts vara ospecifikt och vida utsträckt; det omfattar nämligen en moralisk ge-

menskap vars kränkning innebär uteslutning därifrån.217  

6.3 Konstitutionell reform 

Om inte straffrättsvetenskapen är villig att överge retribution som konceptionell 

grund för kriminalisering av till terroristbrott relaterade gärningar, återstår utöver 

att finna någon annan grund än en preventiv att låta förutsättningarna för krimi-

nalisering uttryckas i grundlag. Detta skulle bryta upp den institutionalitet som 

teoretiskt rättfärdigar kriminalisering av terrorismrelaterade gärningar, snarare än 

begränsar den.218 Det skulle också kräva en straffrättsvetenskap som närmare stu-

derar och utvecklar straffrättens förhållande till konstitutionella begränsningar 

för normgivning, i syfte att i förlängningen tillerkänna begränsande principer reell 

rättskällestatus.  

 

Straffrättens förhållande till konstitutionella begränsningar har diskuterats inom 

tysk, finsk såväl som angloamerikansk straffrättsvetenskap.219 I svensk kontext 

kan den relativa avsaknaden av en sådan diskussion möjligen härledas till Upp-

salaskolans dominerande ställning.220 Rättighetsdiskursen i Sverige har dock 

stärkts under de senaste tjugo åren. Konstitutionellt reglerade individuella rättig-

heter har ovan behandlats som en potentiell källa till godtagbara skyddsintres-

sen.221 På liknande sätt kan innehållet i föreslagen lagstiftning bedömas gentemot 

dessa rättigheter. Tillsammans med övrig grundlag utgör de redan en ideologisk 

                                                      
217 Jacobs, Günther, ”On the Theory of Enemy Criminal Law”, översatt version av ”Zur Theorie 

des Fiendstrafrecht”, i Rosenau, Henning & Kim, Sanyun (red.) Straftheorie und Strafgerechtigheit, 

Augsburger Studien zum Internationalen Recht, vol. 7, Peter Lang, Bern, 2010, s. 170. Jfr Carvalho, 

Henrique, The Preventive Turn in Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, s. 160–162.  
218 En annan fråga är vikten av konstitutionella argument i politiskt beslutsfattande och huruvida 

grundlagen faktiskt normerar lagstiftaren, snarare än beskriver den offentliga makten. Sverige kan 

härvid i ett jämförande perspektiv anses ha en förhållandevis svagt utvecklad konstitutionell kultur, 

vilket givetvis också bör förändras för att konstitutionella begränsningar av kriminalisering ska få 

avsedd verkan, se Peterson, Olof, ”Den svenska pragmatismen”, i Anthonsen, Mette & Jagers, 

Sverker, Rätt grönt: vänbok till professor Lennart J. Lundqvist, Göteborgs universitet, Göteborg, 2009; 

Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003, s. 98 f.  
219 Se e.g. Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008, s. 124–132;  

Nuotio, Kimmo, ”En kritik av kritiken – möjligheten till begränsande sållningsargument vid krimi-

naliseringsbeslut. En diskussion kring Claes Lernestedts doktorsavhandling”, Nordisk tidskrift for 

kriminalvidenskab, vol. 91, 2004, s. 4.  
220 Supra not 221. 
221 Se avsnitt 2.3.1.  
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grund för gemensamma värderingar och som sådana en naturlig utgångspunkt 

för utvärdering av en viss kriminalisering.  

 

De konstitutionella spelregler som gäller för kriminaliseringsförfarandet är där-

med inte renons på begränsande inslag. Att lagrådet av konstitutionella skäl inte 

kunde tillstyrka förslaget om införandet av ett deltagandebrott innebar en be-

gränsning av lagstiftarviljan som faktiskt också hörsammades. Kritiken mot hur 

kriminaliseringen av både terrorresor och deltagande i samt samröre med en ter-

roristorganisation har utformats, har också remissförfarandet igenom varit stark. 

Ingen av dessa institutioner är dock mer bindande för lagstiftaren än vad de här 

behandlade principerna för begränsning är. De individuella rättigheter som skyd-

das enligt 2 kap. regeringsformen erbjuder därtill inte några uttryckliga begräns-

ningar av lagstiftningsprodukternas innehåll eller logik, annat än i 21 § angiven 

proportionalitet och godtagbarhet i ett demokratiskt samhälle.222 Än mindre kan 

de här behandlade principerna härledas därur.   

 

Kontroversiellt nog: en konstitutionell diskussion om begränsningar skulle utö-

ver vilka principer som en given kriminalisering ska upprätthålla, behöva ta ställ-

ning till svåra politiska frågor som i slutändan inte nödvändigtvis utfaller till för-

mån för minskad kriminalisering. Den inbegriper frågor om rättsstatliga värde-

ringar bortom säkerställandet av individuella rättigheter, däribland skyddet av 

kollektiva intressen och straffrättens moralfilosofiska grundantaganden. An-

norlunda uttryckt: juridifiering av politiska frågor. Likaså skulle det liberala per-

spektivets interna motsättningar behöva lyftas upp och granskas i ljuset av en 

omständlig och flyktig politisk realitet. Sådana risker måste vara värda att ta för 

den som förespråkar en reell begränsning av lagstiftarens möjligheter till krimi-

nalisering. 

                                                      
222 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, tredje upplagan, Studentlitteratur, 

Stockholm, 2015, s. 90–94.  
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7 Avslutning 

 
”The evolution of criminal law in the twenty-
first century is closely intertwined with the way 
in which it is used to react to terrorism”223 

 

Det finns goda skäl för att begränsa kriminalisering. För att sådan begränsning 

ska vara hållbar måste dock rätt verktyg finnas till hands. De principer som 

svensk straffrättsvetenskap förfogar över räcker härvid inte till. Det finns därför 

anledning att anlägga ett annat förhållningssätt på kriminalisering av terrorismre-

laterade gärningar än vad som motiveras av gängse straffrättsteori. 

 

Först en summering. I kapitel 2 konstaterades att de principer som straffrättsve-

tenskapen gör gällande som gränser för vad som kan eller bör kriminaliseras in-

nehar en mängd interna motsättningar och konflikter. I kapitel 3 kunde den för 

framställningen utvalda terrorismlagstiftningen ses väcka vissa normativa frågor, 

främst beträffande uppsåt och legalitet. I kapitel 4 konstaterades så att den här 

behandlade terrorismlagstiftningen utmanar de tidigare redogjorda principerna 

på ett sätt som deras interna motsättningar gör dem otillräckliga att hantera. I 

kapitel 5 utvecklades ett ramverk för att förstå vad denna otillräcklighet har för 

konsekvenser i förhållande till den straffrättsliga konceptualiseringen av krimina-

lisering. I kapitel 6 togs sedan dessa konsekvenser till intäkt för förslagsgivna 

alternativa förhållningssätt till kriminalisering. Antingen kompletteras därvid 

straffrättens retributiva grund för kriminalisering med ett preventivt rättvisebe-

grepp som kräver omfattande teoretiskt arbete. Eller, för det fall retribution fort-

sättningsvis bör ligga till grund för konceptualisering av all kriminalisering, för-

utsättningarna för begränsning förslagsvis ges formell rättskällestatus i form av 

uttryck i grundlag.  

 

Vilka politiska principer och institutioner bör kriminalisering förhålla sig till? 

Denna fråga har mer eller mindre försakats av svensk straffrättsvetenskap, ef-

tersom dess svar sedan lång tid ansetts givet på förhand. Utvecklingen av straff-

rätten och dess förutsättningar för kriminalisering antas härvid vara potentiellt 

rationell, förankrad i en viss förståelse av statens och gemenskapens förhållande 

                                                      
223 Cancio Meliá, Manuel, “Terrorism and Criminal Law: The Dream of Prevention, the Nightmare 

of the Rule of Law”, New Criminal Law Review, vol. 14(1), 2011, s. 110. 
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till enskilda individers agerande. Terrorismlagstiftningen utmanar denna före-

ställningsvärld, genom att ifrågasätta huruvida dess kriminalisering bör vila på en 

retributiv eller en säkerhetsinriktad, preventiv grund. När svensk straffrättsveten-

skap engagerar sig i diskussionen, gör den bäst i att vara tydlig med sina ideolo-

giska, straffrättspolitiska skäl för kritik.  

 

Konsekvenserna av ett otillräckligt begreppsliggörande av kriminalisering är an-

nars att en auktoritär straffrätt tillåts legitimeras av ett institutionellt ramverk av-

sett för en liberal, återhållsam sådan. Det mest problematiska med preventiva 

kriminaliseringar av den typ som i detta arbete har diskuterats är att de lyckas 

presentera dessa kriminalpolitiska tendenser på ett sätt som ger sken av att de är 

straffrättspolitiskt motiverade inom det ramverk som existerar. Faran är inte auk-

toritär kriminalpolitik per se, utan att kriminalisering till sin institutionalitet är för 

robust för att inte helt krackelera när något för dess logik och innehåll helt främ-

mande gör anspråk på att omfattas av den.  

 

Lösningen på detta problem är avslutningsvis inte att återupprepa och än kraft-

fullare förfäkta vad straffrättsvetenskapen sedan länge enats om är en god grund 

för liberal kriminalisering. Vad som snarare bör beaktas är att preventiv krimina-

lisering är sprungen ur motsättningar inom själva det liberala perspektivet, sna-

rare än strider mot det. Prevention och retribution är inte varandras motsatser, 

så mycket som de inom liberal straffrätt möjliggör varandra. För att en given 

kriminalisering ska kunna uppfylla kravet på retributiv rättvisa måste exempelvis 

skadeprincipen kunna tillämpas så att inte vad som helst kan innefattas i dess 

skadebegrepp; annars riskerar den motivera sådana delikt som här redogjorts för. 

Samtidigt är risken med prevention som motivering till kriminalisering paradoxalt 

nog densamma: att nära nog vilka gärningar som helst kan kriminaliseras, om 

detta förutsätts skydda individuell säkerhet och motverka skada. Säkerhet och 

prevention är förutsättningar för individuell autonomi och frihet; individuell 

autonomi och frihet är på motsvarande sätt förutsättningar för att prevention 

genom kriminalisering alls ska vara önskvärt. Framtida straffrättsteoretiskt arbete 

bör beakta dessa motsättningar i långt högre utsträckning, än vad som i enlighet 

med slutsatserna för denna framställning hittills verkar ha gjorts.   
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gin mot terrorism. 

Riksdagens protokoll 2017/18:131, Partiledardebatt onsdagen den 13 juni. 

Motion till riksdagen 2019/20:3067 av Johan Forsell m.fl. (M), Förstärkta åtgärder mot 

terrorism.  
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Motion till riksdagen 2019/20:3212 av Markus Wiechel m.fl. (SD), Åtgärder mot 

terrorism och kriminella organisationer. 

Lagrådsremiss, Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation, 15 au-

gusti 2019.  

Lagrådsremiss, Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, 28 feb-

ruari 2019. 

Rättspraxis 

Högsta domstolen 

 

NJA 1995 s. 405. 

NJA 2004 s. 176 

NJA 2011 s. 627. 

NJA 2018 s. 369. 

Högsta domstolens dom den 13 november 2019 i mål nr B 5948–17. 

 

 

Underrätter 

 

Svea hovrätts dom den 3 oktober 2005, mål nr B 3687–05. 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 2 mars 2011, mål nr B 4645–10. 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 30 mars 2016, mål nr B 5306–15. 

Svea hovrätts dom den 9 december 2016, mål nr B 6344–16. 

Attunda tingsrätts dom den 2 juni 2016, mål nr B 546–16. 

Malmö tingsrätts dom den 21 april 2017, mål nr B 10337–16. 

Stockholms tingsrätts dom den 7 juni 2018, mål nr B 4708–17. 

Svea hovrätts dom den 12 juni 2019 i mål B 3362–19. 

Litteratur 

Agamben, Giorgio, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, 
Stanford, 1998.  

Agge, Ivar, Straffrättens allmänna del, föreläsningar, andra häftet, Norstedts juridik, Stock-
holm, 1970. 

Anderberg, Andreas (red.), Festskrift till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2013. 
Anthonsen, Mette & Jagers, Sverker, Rätt grönt: vänbok till professor Lennart J. Lundqvist, 

Göteborgs universitet, Göteborg, 2009. 
Alexander, Larry & Ferzan, Kimberley, Crime and Culpability, Cambridge, Cambridge Uni-

versity Press, 2009. 
Ashworth, Andrew, Zedner, Lucia & Tomlin, Patrick (red.), Prevention and the Limits of the 

Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2013. 



 67   

 

 

 

Ashworth, Andrew & Zedner, Lucia, ”Prevention and Criminalization: Justifications and 
Limits”, New Criminal Law Review, vol. 15:4, 2012, s. 542–571. 

Asp, Petter, Från tanke till gärning, del 1: Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt, Iustus, Upp-
sala, 2005. 

Asp, Petter, ”Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna 
straffrätten”, SvJT, 2007, s. 69–82. 

Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upplagan, 
Iustus, Uppsala, 2013. 

Boukalas, Christos, ”Government by Experts: Counterterrorism Intelligence and Dem-
ocratic retreat”, Critical Studies on Terrorism, vol. 5:2, 2012, s. 297–296. 

Boukalas, Christos, Homeland Security: its Law and its State, Routledge, Abington, 2014.  
Boukalas, Christos, ”U.K. Counterterrorism Law, Pre-emption, and Politics: Toward 

‘Authoritarian Legality’?”, New Criminal Law Review, vol. 20:3, 2017, s. 355–390.  
Bourdieu, Pierre, On the State: Lectures at the Collège de France, 1989–1992, Polity, Cambridge, 

2014. 
Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, tredje upplagan, Student-

litteratur, Stockholm, 2015. 
Cameron, Iain & Jonsson Cornell, Anna, ”Terroristbrott – en översikt”, SvJT, 2017, s. 

709–732. 
Cancio Meliá, Manuel, “Terrorism and Criminal Law: The Dream of Prevention, the 

Nightmare of the Rule of Law”, New Criminal Law Review, vol. 14(1), 2011, s. 108–
122.  

Carvalho, Henrique, The Preventive Turn in Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 
2017. 

Cornford, Andrew, "Preventive Criminalization.", New Criminal Law Review, vol. 18:1, 
2015, s. 1–34. 

Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson, Darryl & Wilmshurst, Elizabeth, An Introduction 
to International Criminal Law and Procedure, andra upplagan, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010.  

Dworkin, Ronald, (red.), The Philosophy of Law, Oxford University Press, Oxford, 1977. 
Dubber, Markus (red.) Foundational Texts in Modern Criminal Law, Oxford University Press, 

Oxford, 2014. 
Duff, Anthony, Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law, Hart, 

Oxford, 2007. 
Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor (red.), 

The Boundaries of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2010.  
Duff, Anthony, Farmer, Lindsay, Marshall, S E, Renzo, Massimo & Tadros, Victor (red.), 

Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law, Oxford University Press, Ox-
ford, 2014. 

Duus-Otterström, Göran, Punishment and Personal Responsibility, avhandling, Statsveten-
skapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2007. 

Feinberg, Joel, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 1: Harm to Others, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 1987. 

Feinberg, Joel, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 2: Offense to Others, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 1988. 

Feinberg, Joel, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 3: Harm to Self, Oxford University 
Press, Oxford, 1989. 

Feinberg, Joel, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 4: Harmless Wrongdoing, Oxford 
University Press, Oxford, 1990. 

Foucault, Michel, Society Must be Defended; Lectures at the Collége de France 1975–1976, Pica-
dor, Basingstoke, 2003. 

Hart, H L A, Punishment and Responsibility, Clarendon, Oxford, 1968. 



 68   

 

 

 

Husak, Douglas, Overcriminalization, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
Husak, Douglas, The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays, Oxford University Press, 

Oxford, 2010. 
Husak, Douglas, ”Wrongs, Crimes and Criminalization”, Criminal Law & Philosophy, vol. 

13, 2019, s. 393-407. 
Jareborg, Nils, Straffideologiska fragment, Iustus, Uppsala, 1992. 
Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus, Uppsala, 2001. 
Jareborg, Nils, Scraps of Penal Theory, Iustus, Uppsala, 2002. 
Jareborg, Nils, Inkast i straffområdet, Iustus, Uppsala, 2006. 
Jareborg, Nils, ”Rättvisa och straffnivå”, i Anderberg, Andreas (red.), Festskrift till Josef 

Zila, Iustus, Uppsala, 2013. 
Jessop, Bob, The State: Past, Present, Future, Polity, Cambridge, 2016. 
Kirschheimer, Otto, ”Criminal Omissions”, Harvard Law Review, vol. 55:4, 1942, s. 615-

642. 
Krasmann, Susanne, ”The Enemy on the Border: Critique of a Programme in Favour of 

a Preventive State”, Punishment & Society, vol. 9:3, 2007, s. 301–318. 
Lacey, Nicola, In Search of Criminal Responsibility: Ideas, Interests and Institutions, Oxford Uni-

versity Press, Oxford, 2016. 
Lauterwein, Carl Constantin, The Limits of Criminal Law, Routledge, New York, 2010. 
Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Iustus, Uppsala, 2003.  
Lernestedt, Claes & Asp, Petter (red.), Josefs resa: vänbok till Josef Zila, Iustus, Uppsala, 2007. 
Lernestedt, Claes, Dit och tillbaka igen – om individ och struktur i straffrätten, Iustus, Uppsala, 

2010. 
Lernestedt, Claes, Straffrättens karta och landskap, Norstedts juridik, Stockholm, 2013. 
Locke, John, Andra avhandlingen om styrelseskicket, Daidalos, Göteborg, 1998. 
Mill, John Stuart, On Liberty, Penguin, London, 2010. 
Moore, Michael, Placing Blame: A Theory of the Criminal Law, Oxford University Press, Ox-

ford, 2010. 
Norrie, Alan, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, tredje up-

plagan, Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 
Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, Blackwell, London, 1978. 
Nuotio, Kimmo, ”En kritik av kritiken – möjligheten till begränsande sållningsargument 

vid kriminaliseringsbeslut. En diskussion kring Claes Lernestedts doktorsavhand-
ling”, Nordisk tidskrift for kriminalvidenskab, vol. 91, 2004, s. 1–23.  

Patterson, Dennis, Law and Truth, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
Patterson, Dennis (red.), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, andra upplagan, 

Blackwell, London, 2010. 
Peczenik, Aleksander, ”Juridikens allmänna läror”, SvJT, 2005, s. 249–271.  
Ranstorp, Magnus & Gustafsson, Linus, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq: An Anal-

ysis of Open-Source Intelligence and Statistical Data, Center for Asymmetric Threat Studies, 
Swedish Defence University, Stockholm, 2017. 

Rawls, John, A Theory of Justice, reviderad upplaga, Harvard University Press, Cambridge, 
1999. 

Rawls, John, Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 2005. 
Rosenau, Henning & Kim, Sanyun (red.), Straftheorie und Strafgerechtigheit, Augsburger Studien 

zum Internationalen Recht, vol. 7, Peter Lang, Bern, 2010. 
Sandel, Michael, “Procedural Republic and the Unencumbered Self”, Political Theory, vol. 

12:1, 1984, s. 81-96. 
Sandgren, Claes, ”Om teoribildning och rättsvetenskap”, Juridisk tidskrift, 2004/05:2, s. 

297–333. 
Sandström, Marie, ”Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens nytta”, SvJT, 

2002, s. 282–292. 



 69   

 

 

 

Simester, Andrew & von Hirsch, Andreas, Crimes, Harms and Wrongs: On the Principles of 
Criminalisation, Hart, Oxford, 2011. 

Tadros, Victor, ”Justice and Terrorism”, New Criminal Law Review, vol. 10:4, 2007, s. 658–
689.  

Tadros, Victor, Wrongs and Crimes, Oxford University Press, Oxford, 2016. 
Träskman, Per Ole, ”Brottsligheten och dess bekämpande – en reflektion om verkliga 

hot och hotbilder”, SvJT, 2007, s. 101–121. 
Tham, Henrik, “From Treatment to Just Deserts in a Changing Welfare State”, i Snare, 

Annika (red.) Beware of Punishment: On the Utility and Futility of Criminal Law, Pax, Oslo, 
1995. 

Ulväng, Magnus, ”Brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet – vad är det som har 
hänt och vad ska vi göra?”, SvJT, 2007, s. 1–16. 

Ulväng, Magnus, ”Den straffrättsliga doktrinen som rättskälla: Om dogmatik, vetenskap 
och gällande rätt”, i Bylander, Eric (red.), De Lege, Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 
2013: Doktrinen i praxis, Iustus, Uppsala, 2013. 

Victor, Dag, ”Påföljdsbestämning i ett differentierat påföljdssystem”, SvJT, 1999, s. 132–
144.  

von Hirsch, Andreas, Proportionalitet och straffbestämning, Iustus, Uppsala, 2001. 
Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, tredje up-

plagan, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
Wrange, Pål, Impartial or Uninvolved? The Anatomy of 20th Centrury Doctrine on the Law of 

Neutrality, Eddy förlag, Visby, 2007. 
Zamboni, Mauro & Korling, Fredric (red.) Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 

2013. 
Zedner, Lucia, ”The Concept of Security: An Agenda for Comparative Analysis”, Legal 

Studies, vol. 23, 2003, s. 153–176.  

 


