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Sammanfattning 

Över 20 000 utländska terroriststridande beräknas ha anslutit sig till terrornätverken i Syrien 

och Irak. De utländska terroristerna försvårar konflikten på plats och utgör ett terrorhot mot 

hemlandet vid återvändo.  

FN:s säkerhetsråd antog i september 2014 resolution 2178 som ålägger medlemsstaterna att 

kriminalisera terrorismresor och terroristträning. Till följd av resolutionen tillsatte regeringen 

en utredning för att analysera behovet av nya straffrättsliga åtgärder. I delbetänkandet till 

utredningen föreslås att det införs specifika straffstadganden om terrorismresor och 

terroristträning.  Eftersom att resegärningen i sig är neutral, föreslås straffansvaret begränsas 

till resor som sker med avsikt att begå eller förbereda terroristbrott eller terroristträning. 

Uppsåtskriminaliseringar av neutrala förberedelsegärningar medför dock en hel del 

problematiska aspekter i förhållande till allmänna rättsprinciper och rättssäkerheten.  

Även ytterligare straffrättsliga åtgärder för att hindra stridande utomlands inom ramen för 

terroristorganisationer är under utredning. Eftersom det inte finns någon befintlig 

legaldefinition av terroristorganisationer vore ett alternativ att koppla straffansvaret till EU:s 

och FN:s ”terroristlistor”. Listorna, som utgör grunden för säkerhetsrådets sanktionsregimer 

mot terrorister, har kritiserats för att åsidosätta individens processuella rättigheter. På grund 

av detta vore en kriminalisering knuten till listorna mindre lämplig.  

De föreslagna kriminaliseringarna tycks innebära ett frångående från straffrättens inriktning 

på straffvärda gärningstyper och ett närmande mot en mer gärningsmanna- och 

uppståtsinriktad straffrätt. Eftersom sådana typer av kriminaliseringar har blivit allt vanligare 

torde dock inte kriminaliseringarna stå direkt i strid mot berörda rättsprinciper.  

När lagstiftaren väljer att tänja på allmänna rättsprinciper vid införande av nya 

kriminaliseringar får det också konsekvenser för rättstillämpningen. Svårtolkad lagtext 

tillsammans med en svår bevisbörda kan leda till att rättstillämpningen avseende de 

föreslagna kriminaliseringarna blir ojämn och att individens processuella rättigheter 

åsidosätts. Upplevd orättvisa kan vara en bidragande orsak till radikalisering och öka 

terrorgruppers förmåga att rekrytera. Det finns alltså en risk för att syftet med lagstiftningen, 

dvs. att motverka (terrorism)brottslighet, går förlorat när lagstiftningen inte lever upp till 

allmänna rättsprinciper och rättstillämpningen brister i respekten för mänskliga rättigheter. De 

diskuterade kriminaliseringarna är därför kanske inte den bäst lämpade metoden för att 

bemöta hotet från utländska terroriststridande.  
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Summary  

Over 20,000 foreign terrorist fighters are estimated to have joined the terrorist networks in 

Syria and Iraq. These foreign terrorists increase the intensity within conflict zones and pose 

serious terrorist threats to their state of origin upon their return.. In September 2014, the UN 

Security Council adopted resolution 2178 requiring Member States to criminalise terrorist 

travel and terrorist training. The Swedish government appointed a committee to analyse the 

need for new criminalisation following the UN Security Council resolution 2178. In an 

interim report, the committee proposed the introduction of specific penal provisions on 

terrorism travel and terrorist training. As the act of travel is harmless itself, it is proposed that 

the liability should be limited to journeys made only with the intent to commit or prepare 

terrorist acts. However, criminalisation of neutral acts with “bad” intentions entails a lot of 

problematic aspects in relation to the general principles of law and legal certainty. 

Other penal measures to prevent fighting in terrorist organisations are also under 

investigation. Since there is currently no existing legal definition of terrorist organisations, an 

option for such criminalisation would be to link the liability to the EU’s and UN’s "terrorist 

lists". However, the lists have been criticized for overriding the individual's procedural rights. 

As a result, a new penal law linked to these lists would be less desirable from a human rights 

perspective.  

The proposed criminalisation measures indicate a deviation from the criminal standards and 

principles of law. Nevertheless, such types of criminalisation seem to have become more 

common. Despite being problematic, these proposed penal measures do not directly violate 

the relevant legal principles.  

When the legislature introduces a new penal law that encroaches on the general principles, it 

will likely affect the enforcement of law. Confusing legislative text along with a difficult 

burden of proof might lead to uncertain and uneven judgements regarding the proposed 

criminalization. This also increases the risk of breaches of the individual's procedural rights. 

Perceived injustice and discrimination are factors that contribute to radicalization and 

increases the recruitment capabilities of terror groups. Therefore, there is a risk that the 

purpose of the legislation, to counter (terrorist) criminal offences, will not be achieved when 

the law does not live up to general principles of law and law enforcement bodies fail to 

respect human rights. Hence, the proposed criminalisation laws may not be the most efficient 

method to counter the threat from foreign terrorist fighters.  
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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Säkerhetsaspekter 

1.1.1. Terrorattentat och terrorismresor 

Global terrorism har sedan terroristattentaten den 11 september 2001 mot World Trade Center 

kommit att betraktas som ett allt större säkerhetshot.
1
 Under år 2015 har flera terrordåd skakat 

världen. I januari dödades tolv personer på tidningsredaktion Charlie Hebdo i Paris.
 
Strax 

därpå togs 16 personer som gisslan, varvid ytterligare fem personer dödades.
2
 I februari 

dödade en ensam gärningsman först en person vid ett seminarium i Köpenhamn och sedan en 

person utanför en synagoga.
 3

 I juni dödades 39 personer i terroristorten Sousse i Tunisien av 

en ensam gärningsman.
4 

Den senaste attacken ägde rum den 10 oktober då två bomber 

detonerade under en fredlig demonstration i Turkiets huvudstad Ankara.
 5

 Uppemot 100 

personer dödades vid detta tillfälle.
6
 

Vid sidan av dessa terrordåd pågår en utveckling där alltfler västeuropéer börjat sympatisera 

med terroristorganisationer med fundamentalistiska och våldbejakande ideologier.
7
 

Utvecklingen har också lett till allt fler s.k. terrorismresor, dvs. resor till tredje land i syfte att 

begå terrorbrott, få terrorträning eller ansluta sig till en terroristorganisation.
8
  I och med 

Syrienkonflikten har antalet terrorismresor tagit nya proportioner.
9
 Över 20 000 utländska 

terroriststridande från ca 100 olika länder har anslutit sig till terroristgrupperna Islamiska 

Staten i Irak och Syrien (ISIL)
10

 samt al-Nursa Fronten (ANF) i Syrien och Irak (augusti 

                                                 
1
 Rosand, s. 536; Saul, 2006, s.213-214. 

2
 Listan på terroristattentat under 2015 skulle kunna göras längre. I den svenska strategin mot terrorism tas 

terrordåden i Paris, Köpenhamn och Sousse upp som exempel på terrorattentat i Sveriges närhet eller som har 

påverkat Svenska intressen, se Regeringens skrivelse Skr. 2014/15:146: Förebygga, förhindra och försvåra – den 

svenska strategin mot terrorism, s. 3. Utöver dessa attentat har författaren även lyft terrorattentaten i Ankara för 

att belysa hotbilden och problematiken. 
3
 Munch, Anders, Roström Andersson, Sofia & Stenquist, Victor: En död och flera skjutna i terrordåd i 

Köpenhamn, aftonbladet.se, publicerat 2015-02-14, ’’http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20317848.ab’’, 

lydelse den 23 oktober 2015. 
4
Hansson, Malin m.fl., Minst 39 döda i tunisisk attack, dn.se, Publicerad 2015-06-26, 

’’http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-39-doda-i-tunisisk-attack/ ’’, lydelse den 23 oktober 2015. 
5
 Flores, Juan & Lagerwall Katarina, Terrorattentat i Ankara – 95 dödsoffer rapporteras, dn.se, Publicerad 2015-

10-10, ’’http://www.dn.se/nyheter/varlden/terrorattentat-i-ankara-95-dodsoffer-rapporteras/ ’’, lydelse den 23 

oktober 2015. 
6
 a.a.  

7
 Rehman, s.179 f. 

8
 Jmf. definition av terrorismresor i SOU 2015:63 s. 10. 

9
 Lister, 2015, s.1. 

10
 Terroristgruppen har olika benämningar, bland annat IS, ISIS, ISIL, Daesh. I augusti 2014 deklarerade 

terrorgruppen att de upprättat ett nytt islamisk kalifat under namnet Islamiska staten: Sundblad, s. 153. För att 

inte ge legitimitet åt terrorgruppens anspråk på en islamisk stat brukar används istället beteckningen ISIL av 
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2015).
11

 Av dessa beräknas ca 4000 komma från Västeuropa och ca 300 från Sverige, vilket 

gör Sverige till ett av de länder i Europa med flest antal utländska terroriststridande sett till 

befolkningsantal.
12

 Det ständiga tillflödet av nya terroriststridande bidrar till konflikterna 

intensifieras och blir mer svårlösta.
13

 

1.1.2. Återvändande terroriststridande – tickande bomber? 

De våldsbejakande budskap som proklameras inom terroristgrupper riskerar att förstärka 

radikalisering och personers benägenhet att begå brott även i sina hemländer.
14

 Av de 300 

terroriststridande från Sverige beräknas ett 100-tal ha återvänt.
15

 Många av dessa förväntas ha 

erhållit stridsteknisk förmåga och kunskap om t.ex. tillverkning av bomber.
16

  Återvändarna 

har beskrivits som tickande bomber, som när som helst skulle kunna begå ett terroristattentat i 

hemlandet.
17

 Terroristexperten Thomas Hegghammer förutspår att Syrien-krisen kommer leda 

till problem med jihad-terrorism i Europa i minst 20 år framöver.
18

 Se mer om denna 

problematik i kapitel 2 nedan. 

1.2. Rättssäkerhetsaspekterna  

1.2.1. Efterfrågan av nya kriminaliseringar 

Problembilden kring utländska terroriststridande visar på nuvarande strategiers otillräcklighet. 

Det räcker inte med att kriminalisera terroristbrott eller sanktioner enstaka personer.
19

 Det 

krävs ett bredare angreppssätt som tar sikte på alla delar i terroristorganisationers verksamhet 

och riktar sig mot de bakomliggande orsakerna till dessa organisationers kapacitet. 

I september 2014 antog FN:s säkerhetsråd Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 

2178 av den 24 september 2014 om det hot mot internationell fred och säkerhet som 

                                                                                                                                                         
regeringskansliet, se SOU 2015:63. Daesh (ISIS på arabiska) används inom EU och även av Frankrike. I 

uppsatsen används fortsättningsvis beteckningen ISIL. 
11

 a.a.  
12

 Lister 2015, s. 1; International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) (utg.), 

Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s, ’’ 

http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-

1980s/’’, lydelse den 22 oktober 2015; Katz, Jessica, Jessica Katz: Ny kunskap om kvinnor i IS, svd.se, publicerat 

2015-10-14, ’’http://www.svd.se/jessica-katz-ny-kunskap-om-kvinnors-roll-i-is’’, lydelse den 15 oktober 2015. 
13

 SOU, 2015:63, s. 9. 
14

a.a., s. 107. 
15

 Katz, Jessica, Jessica Katz: Ny kunskap om kvinnor i IS, svd.se, publicerat 2015-10-14, 

’’http://www.svd.se/jessica-katz-ny-kunskap-om-kvinnors-roll-i-is’’, lydelse den 15 oktober 2015. 
16

 SOU 2015:63, s. 107. 
17

 Lister, 2015, s.2. 
18

 Hegghammer, s. 1-15.  
19

 Se kapitel 3 och 4 nedan om sanktionsåtgärder och terroristbrottslagstiftningen. 

http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/
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terroristhandlingar utgör.
20

 Resolutionen innehåller bl.a. förpliktelser för medlemsstaterna att 

kriminalisera terrorismresor och terroristträning, se närmare kapitel 3.2. nedan. Till följd av 

de förpliktelser som resolution ålägger, tillsatte regeringen en statlig utredning, SOU 2015:63 

om straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor.
21

 Utredningens slutsatser är att Sverige bör 

vidta vissa kriminaliseringsåtgärder, bl.a. avseende terrorismresor och terroristräning. Förslag 

till lagändringar för att leva upp till resolutionens krav har därför avlämnats, se närmare 

kapitel 4.4. nedan.  

1.2.2. Vikten och svårigheterna att efterleva rättssäkerhet, allmänna rättsprinciper 

och mänskliga rättigheter 

Straffrättsliga eller repressiva åtgärder mot terrorister har ofta visat sig svårförenliga med 

allmänna rättsprinciper.
22

 Svårigheterna uppstår bl.a. på grund av terroristbrottets subjektiva 

sida och den svåra bevisbördan, se närmare kapitel 2 nedan. EU-domstolen har vid ett flertal 

tillfällen kommit till slutsatsen att säkerhetsrådets sanktionsregimer har lett till åsidosättande 

av rättssäkerheten och enskildas mänskliga rättigheter.
23

 Sanktionerna har ofta upplevts 

diskriminerande mot muslimer vilket har kunnat stärka bilden av ’’västs hat mot islam’’.
24

 

Detta kan i sin tur gynna terrorgruppers rekryteringsförmåga och få radikaliserande effekter.
25

  

Resolution 2178 utarbetades av amerikanska diplomater utan öppna diskussioner och 

beredning.
26

 Resolutionen antogs av ett enhälligt säkerhetsråd strax efter 

terroristorganisationen ISIL deklarerat av kalifatet. På grund av den tveksamma demokratiska 

förankringen är det extra viktigt vid implementeringen av resolutionen att mänskliga 

rättigheter och rättssäkerheten inte åsidosätts. Effekterna riskerar annars att bli 

stigmatiserande och att lagstiftningen inte får önskad effekt.
27

 

                                                 
20

 U.N. SEC RES 2178 (2014). 
21

 SOU 2015:63; Dir 2014:155. 
22

 Se bl.a. remissutlåtande om SOU 2015 där regeringen uppmanas se över hela terroristlagstiftningen; Civil 

Rights Defenders, Yttrande över utredningsförslaget Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63). 

Förhållandet till allmänna rättsprinciper och mänskliga rättigheter belyses närmare i del II i uppsatsen. 
23

 Se tex. fallen Mål nr. T-228/02 People’s Mojahedin Organization of Iran mot Rådet, 2008, s. II-3019; de 

förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet och 

kommissionen, 2008, s. I-6351; se även om sanktionregimernas brister i förhållande till mänskliga rättigheter 

och rättssäkerhet: Cameron, s. 64 f.,  Heupel, s. 131; Fisher & Keller, s. 306 f. 
24

 Kaufmann, s. 82 ff.  
25

 Kaufmanns. 82 ff. Se även om orsakerna till radikalisering: Ds. Ju 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige   

– nuläge och tendenser.s. 128. 
26

 Security Council Report, 7272nd meeting, 24 September 2014, U.N. doc. S/PV.7272, 2014, s. 1. 
27

 Kaufmanns. 82 ff. Se även om orsakerna till radikalisering: Ds. Ju 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige   

– nuläge och tendenser.s. 128; Civil Rights Defenders, Yttrande över utredningsförslaget Straffrättsliga åtgärder 

mot terrorismresor (SOU 2015:63). 



11 

 

Samtidigt som behovet av åtgärder mot utländska terroriststridande är akut, är det alltså 

viktigt att åtgärderna sker i enlighet med mänskliga rättigheter och rättssäkra metoder samt 

har en demokratisk förankring. Enligt resolution 2178 ska just allmänna rättsprinciper, 

mänskliga rättigheter och folkrätten noga beaktas och respekteras vid implementeringen av 

resolutionen. I den svenska utredningen, SOU 2015:63, bedöms därför de föreslagna 

kriminaliseringarnas förhållande till vissa mänskliga rättigheter och folkrätten. Däremot 

diskuteras inte förhållandet till allmänna rättsprinciper närmare, vilket i sin tur kan komma att 

påverka andra mänskliga rättigheter och få betydelse för kriminaliseringarnas effektivitet och 

förebyggande effekt. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

I framställningen visas att terrorismens subjektiva natur leder till problem vid 

kriminaliseringsåtgärder. Otydlig objektiv förankring gör terroristbrottslagstiftningen 

svårförenlig med allmänna rättsprinciper, vilket i sin tur kan medföra brister ur 

rättssäkerhetssynpunkt och påverka lagstiftningens effektivitet. Syftet med uppsatsen är att 

utifrån dessa premisser problematisera kring nya kriminaliseringar som metod för att bemöta 

hotet från utländska terroriststridande.  

Mer specifikt kommer följande frågeställningar att utredas: 

1. Hur förhåller sig lagförslagen avseende utländska terroriststridande till allmänna 

rättsprinciper?  

2. Hur påverkas rättssäkerheten och individens processuella mänskliga rättigheter av de 

föreslagna kriminaliseringarna?  

Slutligen reflekteras det också kring: 

3. Om de föreslagna kriminaliseringarna är ändamålsenliga för att bemöta hotet från 

utländska terroriststridande. 

1.4. Avgränsningar 

Finansiering av terrorism 

I resolution 2178 förpliktigas medlemsstaterna att kriminalisera finansiering av 

terrorismresor. I den svenska utredningen analyseras behovet av lagändringar avseende 

finansiering av terrorism för att leva upp till de förpliktelser som följer av Sveriges 

medlemskap i Financial Action Task Force (FATF). Brottsbestämmelsen avseende 
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finansiering av terrorism återfinns i lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt 

allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). De internationella konventionerna om 

finansiering av terrorism är många. FN:s internationella konvention om bekämpande av 

finansiering av terrorism (1999)
28

 utmärker sig dock eftersom den ger riktlinjer för hur 

terrorism kan definieras.
29

 Den omfattande internationella och nationella regleringen kring 

finansieringen av terrorism samt nya förpliktelser och förslag har av avgränsningsskäl 

utelämnats från framställningen.  

Regleringar kring terrorism  

Det finns en mängd internationella konventioner som reglerar terrorism.
30

 I tilläggsdirektivet 

till utredningen (se kapitel 4.5.) ges utredaren i uppdrag att ställning till om Sverige ska 

tillträda Pekingprotokollet, Pekingkonventionen och tilläggsprotokollet till Europarådets 

konvention om förebyggande av terrorism samt vilka lagändringar som i så fall krävs.
31

 

Sverige har redan tillträtt Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, 

tilläggsprotokollet från den 19 maj 2015 syftar till att uppfylla kraven i resolution 2178. 

Vidare har EU-kommissionen antagit en strategi mot terrorism.
 32

 Det finns även en svensk 

nationell strategi samt en FN strategi mot terrorism.
33

 Ingen av dessa konventioner eller 

instrument kommer dock beröras i uppsatsen. Fokus ligger på FN:s säkerhetsråds resolutioner 

och den svenska lagstiftningen som berör terrorismresor och stridande inom 

terroristorganisationer, se kapitel 3 och 4 nedan. Redogörelsen kring säkerhetsrådets 

resolutioner begränsas till de resolutioner som varit av betydelse för utvecklingen av 

sanktionsregimerna mot terrorister, övriga resolutioner berörs endast kortfattat eller inte alls.  

Humanitärrätten 

Ytterligare avgränsningar görs gällande den internationella humanitärrätten. Lagen 

(2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser bygger på 

den internationella straffrätten och humanitärrätten (IHL) och är införd som en del av 

                                                 
28

 FN:s internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism (1999): U.N. doc. A RES 

54/109. 
29

 Om definitionen av terrorism, se kapitel 2 nedan. 
30

 T.ex. har säkerhetsrådet utarbetat flera resolutioner och speciella sanktionsregimer (se kapitel 3.2.), FN:s 

generalförsamling har numera antagit flera resolutioner mot terrorism, Europarådet, EU, Arabiska Förbundet, 

Afrikanska Unionen, Syd Asiatiska Förbunder för reginioalt sammarbete (SARC), har antagit överenskommelser 

på området, se Di Filippo, s. 6-7. Se även den omfattande internationella regleringen av terrorism i Saul, 

Terrorism –Documents in International Law. 
31

 Dir 2015:61 s. 1.  
32

 Europeiska Unionens strategi för kampen mot terrorism (2005) (KOM 14469/4/05 REV 4). 
33

 Regeringens skrivelse, Skr. 2014/15:146: Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot 

terrorism; United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, UN Doc. A RES 60/288 (2006). 



13 

 

Sveriges folkrättsliga förpliktelser enligt Romstadgan och Genèvekonventionerna för att 

hindra och beivra dessa typer av brott.
34

 En förutsättning för att straffansvar ska kunna 

aktualiseras är att brotten begåtts under väpnad konflikt. Humanitärrätten aktualiseras alltså 

för utländska terroriststridande som rest till ett konfliktområde (t.ex. genom att ansluta sig till 

ISIL i Syrien eller Irak). Tilläggsdirektivet till utredningen omfattar en analys av förhållandet 

mellan internationell humanitärrätt och utländska terroriststridande.
35

 Även bestämmelsen 

kring olovlig värvning för utländsk krigstjänst i 19:12 Brottsbalken (1962:700) (BrB) ska ses 

över enligt tilläggsdirektivet.
36

 I denna uppsats belyses dock inte humanitärrätten eller de 

svenska krigsbrottslagarna närmare. Fokus ligger på regleringen kring terrorism.  

Mänskliga rättigheter och allmänna rättsprinciper 

Mänskliga rättigheter är ett brett begrepp. Flera av dessa rättigheter aktualiseras till följd av de 

diskuterade lagförslagen. För att begränsa uppsatsen läggs fokus på rättssäkerhetsaspekter och 

de rättigheter som i kapitel 4.2. definieras som processuella rättigheter. Avseende allmänna 

rättsprinciper görs en avgränsning till de principer som anses vara intressanta utifrån de 

aktuella kriminaliseringarna och ur rättssäkerhetssynpunkt, se närmare kapitel 4.1.  

I uppsatsen berörs till viss del kriminaliseringarnas svåra bevisbörda. Det görs dock inte 

någon närmare analys av bevisförfarandet, domstolsprocesserna eller utredningsmöjligheter. 

Polisiära åtgärder, t.ex. möjligheterna att inhämta passageraruppgifter inom ramen för PNR-

systemet
37

 eller hemliga tvångsmedel
38

 berörs inte närmare i uppsatsen.  

1.5. Vidare forskning 

Olika typer av deltagande och kvinnors roll inom terroristorganisationer  

Istället för att straffa terroristrelaterade handlingar skulle lagstiftningen kunna rikta in sig mer 

på terroristrelaterade organisationer.
39

 Till viss del görs detta redan, t.ex. genom FN:s och 

EU:s sanktionsregimer, se nedan kapitel 3. Möjligheterna att införa kriminaliseringar 

kopplade till sanktionsregimernas terroristlistor eller på något annat sätt kriminalisera 

                                                 
34

 Bring, Mahmoudi, & Wrange, s. 257. 
35

 Dir 2015:61 s. 2 f.  
36

 A.a., s.1.  
37

PNR står för Passenger Name Record och är EU:s instrument för utbyte av information mellan länderna 

avseende passageraruppgifter; Europeiska Unionen, http://eur-lex.europa.eu/ (utg.), Passenger Name Record 

(PNR), ’’http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/passenger-name-

record/index_en.htm’’, lydelse den 23 oktober 2015. 
38

 Hemliga tvångsmedel regleras i kapitel 27 i rättegångsbalk (1942:740), hemliga tvångsmedels inverkan på 

individens frihet nämns i kapitel 7.  
39

 Observera att detta inte är något som författaren förespråkar. 
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deltagande i terroristorganisationer, diskuteras bl.a. i kapitel 4.5.  Diskussionen om olika typer 

av deltagande inom terroristorganisationer samt om deltagande kan och bör kriminaliseras i 

större utsträckning är dock ett område för vidare forskning.  

En diskussion om olika typer av deltagande i terroristorganisationer aktualiseras vid 

kriminalisering av terrorismresor. Som framgår av kapitel 4.4. så är förslaget att resor som 

begås i syfte att utföra terrorhandlingar kriminaliseras. Det kan dock inte uteslutas att många 

av de som reser och ansluter sig till terroristorganisationer inte har för avsikt att begå 

terrorhandlingar. Många kvinnor som reser till t.ex. Syrien och Irak och ansluter sig till ISIL 

gör det t.ex. i syfte att gifta sig med en terroriststridande (frivilligt eller tvångsgifte)
40

, att 

bidra till uppbyggnaden av kalifatet,
41

 för att gå med i de kvinnliga klädpolistrupperna, arbeta 

inom underrättelseverksamhet eller ställas till behov som allmän resurs för 

terroriststridande.
42

 Kvinnor anses också vara skickliga rekryterare och kan därmed ges 

centrala roller i terrororganisationer.
43

 Ca 30 procent av de svenskar som reser till ISIL 

beräknas vara kvinnor och andelen kvinnor ökar.
44

 Kvinnorna stärker också 

terroristorganisationerna och bidrar på så sätt ökad terrorism. Frågan är dock om kvinnornas 

handlingar omfattas av straffansvar för terrorismrelaterad brottslighet. Denna intressanta fråga 

skulle kunna fördjupas ytterligare i vidare forskning.  

  

                                                 
40

 Giftermål är centralt i islamiska staten, varför kvinnor blir bortgifta snarast möjligt efter sin ankomst; Katz, 

Jessica, ‘‘Svenska kvinnor i Islamiska Staten: ett underskattat hot?’’, Fri värld augusti 2015, Stockholm, 2015, s. 

5. 
41

 Kvinnorna inom ISIL utgör viktiga delar i identitetsbyggandet för den Islamiska staten och för dess framtida 

expandering. Kvinnor ges också ofta rollen att säkerställa statens välfärd, a.a. s, 3 f.  
42

 a.a., s. 5.  
43

 a.a.  
44

 a.a., s. 7. 
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1.6. Metod 

Den första delen av uppsatsen bygger på traditionell rättsdogmatisk metod, vilket innebär en 

redogörelse utifrån rättskällorna. Framställning tar till en början samma utgångspunkter som 

utredningen; fenomenet utländska stridande utreds utifrån gällande internationell och nationell 

rätt, se framförallt kapitel 3 och 4. Till skillnad från utredningen läggs dock relativt stort 

utrymme åt framväxten av säkerhetsrådets resolutioner på terrorismområdet, samt dess 

förhållande till vissa relevanta rättigheter, se kapitel 3 och 5. Vidare analyseras lagförslagen i 

förhållande till relevanta rättsprinciper och rättssäkerhetsaspekter, se kapitel 6 och 7. Även 

denna del av uppsatsen skiljer sig framställningen från utredningens område.  

Analysdelen (kapitel 5-7) utgår visserligen från gällande rättsprinciper men diskussionen är 

kritisk och tenderar till att övergå till en de-lege-ferenda diskussion, dvs. en diskussion utifrån 

hur rätten borde vara. Uppsatsens avslutande del, kapitel 8, genomsyras helt av de-lege-

ferenda-prespektivet. ’’Hur rätten borde vara’’ har bedömts utifrån vissa allmänna 

rättsprinciper, mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsaspekter, samt utifrån ändamålet med 

lagstiftning.
45

   

1.7. Material  

Internationell terrorism, FN och säkerhetsrådets anti-terroriststrategier 

Det finns omfattande internationell doktrin om FN, internationell rätt och terrorism. Till en 

början gjordes en avgränsning till utgivna samlingsverk från 2012 och framåt. Sauls Research 

Handbook on International Law and Terrorism (2014), Samuel & Whites Counter-Terrorism 

and International Law (2012) samt Popovski & Frasers The Security Council as Global 

Legislator gav bra orientering i ämnet och utifrån hänvisningarna i dessa verk kunde 

ytterligare litteratur söktas.  

Beträffande FN och säkerhetsrådets terroriststrategier har det framförts mycket kritik i den 

juridiska doktrinen avseende förhållandet till mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsaspekter. 

Dessa författarare tycks ha ett kritiskt förhållningssätt till utvecklingen på terrorismområdet 

och detta har i viss mån också påverkat framställningen i denna uppsats. Mycket av materialet 

är författat eller sammanställt av Ben Saul
46

 som får anses ledande inom ämnet.  

                                                 
45

 Bernitz m. fl. s. 246. 
46

 Ben Saul är professor i internationell rätt och terrorism vid Sydney Universitet, Australien (har även 

undervisat vid Oxford Universitet, samt i Kina, Indien, Neapel och Kambodja samt innehaft en gästprofessur vid 

Harvard). Saul har skrivit 10 publicerade böcker och 75 artiklar och kapitel och hans litteratur har använts i flera 
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Vad gäller terrorismresor, utländska stridande och resolution 2178 är materialet något mer 

begränsat. Eftersom resolution 2178 i skrivande stund endast är drygt är ett år gammal, finns 

inte mycket utgiven littereratur, däremot desto fler vetenskapliga artiklar som behandlar 

ämnet.  

Gällande rätt 

För att utreda gällande rätt på terrorismområdet har undersökningarna framförallt skett i 

förarbetena till terroristbrottslagstiftningen. Utredningen, SOU 2015:63, som alltså varit en 

utgångspunkt i detta arbete, har gett en god överblick över rättsläget och även hänvisningar 

för djupare informationsinhämtning.  

Läroböcker i folkrätt, framförallt av professor Ove Bring, studerades i början av 

uppsatsarbetet för att klargöra Sveriges bundenhet av säkerhetsrådets resolutioner och andra 

grundläggande folkrättsliga aspekter. 

Allmänna principer vid kriminaliseringar 

Analysen i framställningen förs utifrån de allmänna rättsprinciper som gäller vid 

kriminaliseringar. Här har Petter Asps och Nils Jareborgs litteratur varit särskilt användbara, 

inte minst Asps framställningar avseende förfältsdelikt.  

1.8. Disposition 

För att besvara syftet och frågeställningarna är uppsatsen disponerad enligt följande. Under 

del I i framställningen redogörs för regleringarna och begreppen som senare analyseras. I 

kapitel 2 ges en introduktion till terroristbegreppet och utländska terroriststridande. Den mer 

övergripande diskussionen kring dessa begrepp preciseras i kapitel 3 och 4. Kapitel 3 redogör 

för säkerhetsrådets mandat enligt FN-stadgan, samt utvecklingen och innebörden av 

säkerhetsrådets sanktionsregimer. I slutet av kapitlet presenteras resolution 2178 avseende 

utländska terroriststridande.  

I kapitel 4 ges en presentation av de nationella terroristlagarna samt utredningen och förslagen 

avseende utländska terroriststridande. I kapitlet definieras också de rättigheter, principer och 

begrepp som ligger till grund för analysen, se kapitel 4.1. och 4.2. 

                                                                                                                                                         
nationella och internationella domstolar. Han har även innehaft flera rådgivande uppdrag för olika FN-organ. Se 

‘Contributers’, i Saul 2014. 
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Del II i uppsatsen innehåller analysen. Säkerhetsrådets resolutioner, samt de specifika 

förpliktelserna och de svenska lagförslagen kring utländska terroriststridande analyseras 

utifrån de allmänna rättsprinciper och mänskliga rättigheter som definierats tidigare.  

Slutligen presenteras slutsatserna i del III. Kapitel 9.1. innehåller slutsatser och 

sammanfattning av analyskapitlen. Det ges ett svar på de första två frågeställningarna, dvs. 

hur lagförslagen avseende utländska terroriststridande förhåller sig till allmänna rättsprinciper 

och hur rättssäkerheten och individens processuella mänskliga rättigheter påverkas av de 

föreslagna kriminaliseringarna. I kapitel 9.2. görs en återkoppling till problematiken och 

motiven bakom kriminaliseringarna, dvs. det ökade säkerhetshotet från terrorism och 

utländska terroriststridande. Det återkopplas även till diskussionen som förts angående 

terrorismens svårdefinierade karaktär, terrorismens bakomliggande orsaker samt förhållandet 

mellan allmänna rättsprinciper, mänskliga rättigheter och lagens efterlevnad. Utifrån dessa 

premisser reflekteras det över om lagstiftning som medel för att bekämpa utländska 

terroriststridande och de aktuella lagförslagens ändamålsenlighet.  
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I. REGELVERK OCH BEGREPP 

2. Terrorism och utländska terroriststridande 

Begreppen terrorism, utländskt stridande och utländskt terroriststridande flyter in i varandra 

på så sätt att en person som deltar i terrorverksamhet eller strider utanför sitt eget 

medborgarskapsland kan kategoriseras som terrorist, utländsk stridande och utländsk 

terroriststridande. Nedanstående kapitel syftar till att ge en introducerande bild av begreppen 

och dess karaktär, samt reda ut förhållandet mellan dem. Det redogörs också för svårigheterna 

att komma överens om en gemensam, internationell legal definition av terrorism. Begreppen 

används i de specifika internationella och nationella regleringarna och lagdefinitionerna av 

terrorism som presenteras senare i kapitel 3 och 4 i framställningen. 

2.1. Begreppet terrorism 

Terrorism är först och främst att betrakta som ett nationellt brott som bekämpas av nationella 

myndigheter.
47

  Terrorismens gränsöverskridande karaktär, dess mångsidiga 

operationskanaler och transnationella nätverksstruktur nödvändiggör emellertid globalt 

samarbete.
 48

 Numera finns det många internationella konventioner och överenskommelser 

avseende sanktioner och åtgärder mot terrorister.
49

 I FN:s konvention om bekämpande av 

finansiering av terrorism (1999), definieras vad som ska anses utgöra terrorhandlingar när det 

rör sig om finansiering, däremot ges ingen specifik definition som gör terrorism brottsligt i 

sig.
50

 Trots otaliga försök, har dock varken FN:s generalförsamling eller säkerhetsråd lyckats 

med att anta en allmänt gällande internationell konvention som definierar terroristbrottet.
51

  

Svårigheterna med att träffa en överenskommelse om terroristbegreppet har delvis att göra 

med att begreppet är förknippat med politiska och ideologiska dimensioner. Motivet bakom 

terroristhandlingar är ofta religiöst, ideologiskt eller politiskt, vilket gör det svårt att angripa 

terrorism utan att kränka någons trosuppfattning eller stigmatisera förhållandena mellan olika 

                                                 
47

Rosand, s 528, Bring, Mahmoudi & Wrange, s. 269. 
48

 Heupel, s 135. 
49

 T.ex. har säkerhetsrådet utarbetat flera resolutioner och speciella sanktionsregimer (se kapitel 3.2.), FN:s 

generalförsamling har numera antagit flera resolutioner mot terrorism, Europarådet, EU, Arabiska Förbundet, 

Afrikanska Unionen, Syd Asiatiska Förbunder för reginioalt sammarbete (SARC), har antagit överenskommelser 

på området, se Di Filippo, s. 6-7. Se även den omfattande internationella regleringen av terrorism i Saul, 

Terrorism –Documents in International Law. 
50

 FN:s internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism (1999): U.N. doc. A RES 

54/109, se även om konventionen och terrorismbegreppet: Saul, Terrorism –Documents in International Law, s. 

1xxi. 
51

 Saul, Terrorism –Documents in International Law, s. 1xxi ff; Bring, Mahmoudi & Wrange, s. 270. 
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religiösa grupper.
52

 Devisen ’’en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe’’ beskriver 

motsättningarna som är en av anledningarna till att någon internationell överenskommelse 

ännu inte nåtts trots att frågan har behandlas otaliga gånger av bl.a. FN:s generalförsamling.
53

 

Avsaknaden av en internationell definition blir särskilt problematiskt när de gemensamma 

sanktionssystemen tillämpas på enskilda. Detta eftersom sanktioneringen sker på olika villkor 

beroende på hur varje stat definierar terrorism.
54

 

Till följd av de många internationella överenskommelser och nationella lagstiftningar som 

antagits avseende terrorism kan dock vissa gemensamma drag utrönas genom sedvanerätten.
55

 

Inom EU finns sedan 2002 en gemensam definition,
56

 vilken ligger i linje med de allmänna 

drag som går att utläsa genom sedvanerätten.
57

  

De gemensamma dragen hos begreppet terrorism är för det första dess speciella politiska 

syfte, nämligen att genom våld tvinga offentliga organ till visst handlande eller väcka fruktan 

hos civilbefolkningen.
58

 Därav följer att terroristers mål ofta består utav offentliga platser eller 

riktmärken av symboliskt värde.
59

 Ytterligare kännetecknande drag är att själva 

terroristgärningarna, genom vilka målen nås, utgör allvarliga brottsliga handlingar. Vilka 

specifika brott som ska omfattas råder det dock oenighet kring, vilket beror på att olika 

uppfattningar om vilka värden som ska anses vara skyddsvärda och speciellt utsatta för 

terrorism.
60

 Viss samsyn tycks råda kring att brottsliga gärningar som kränker grundläggande 

mänskliga rättigheter (t.ex. rätten till liv, personlig säkerhet och frihet) och som hindrar 

civilbefolkningen i sina vardagliga sysselsättningar, bör omfattas av terrorismbegreppet.
61

 

Mord, massmord, allvarlig misshandel och kidnappning kan därmed utgöra terroristbrott när 

syftet bakom dåden är t.ex. att väcka skräck bland civilbefolkningen. Andra allvarliga brott 

som kan skada offentliga eller allmänna intressen kan också rubriceras som 

terroristhandlingar om den subjektiva sidan är uppfyllt. Dessa brott varierar något mellan 

                                                 
52

Rosand s. 529 
53

Di Filippo, s. 3. 
54

Saul, 2006, s. 56. Angående problematiken kring FN:s sanktionssystem se kapitel 3.2. och 5 i framställningen. 
55

 Di Filippo,  s. 5. 
56

 Europeiska Unionens råds rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism, se även 

avsnitt 4.3. i framställningen.  
57

 Cassese s. 47- 49, 69. 
58

 Di Filippo, s. 14. 
59

 a.a., s. 15. 
60

 a.a.  
61

 a.a., s. 16. 
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olika stater t.ex. kan det röra sig om bombning, flygkapning, förstörelse av miljö, egendom 

eller infrastruktur.
62

  

Terrorism kännetecknas också av dess transnationella struktur och organisering.
63

 Fenomenet 

med ”självtränade” terrorister, dvs. personer som självständigt via t.ex. internet söker 

information och förbereder terroristbrott har blivit vanligare.
64

 De internationella dragen hos 

terrorism ligger således inte i terroristens eller terroristhandlingens gränsöverskridande 

karaktär utan i hotet mot internationellt överenskomna värden som mänskliga rättigheter.
65

  

Sammanfattningsvis så går det alltså genom sedvanerätten att utröna vissa kännetecknande 

drag hos terroristbegreppet, trots att det inte finns någon bindande konvention där terrorism 

definieras. Terrorism har en subjektiv sida som består utav att syftet att väcka skräck hos 

civilbefolkningen eller tvinga en stat eller en internationell organisation till ett visst beteende. 

Dess objektiva sida består av vissa allvarliga brottsliga gärningar som riktar sig mot mål av 

symboliskt värde, t.ex. ledande personer, centrala byggnader, folktäta platser eller historiska 

monument. I kapitel 3 och 4 nedan beskrivs regelverken kring terrorism närmare.  

2.2. Utländska terroriststridande  

Begreppet ’’Foregien Terrorist Fighters’’ eller utländska terroriststridande används i 

resolution 2178 och i den svenska utredningen för att beskriva de individer som reser till en 

annan stat än där de har sin hemvist eller medborgarskap i syfte att begå, planera, förbereda 

eller delta i terroristhandlingar eller att ge eller få terroristträning.
66

 Samma begrepp används 

även när resorna sker till områden med väpnade konflikter.   

Deltagande i strider utomlands är något som förekommit i alla tider, t.ex. deltog många 

utländska i inbördeskriget i Spanien och flera svenskar deltog i finska vinterkriget.
67

 

Utländska stridande, är dock ett begrepp och fenomen som bör särskiljas från begreppet 

utländska terroriststridande. Terrorgrupper som ISIL och Boko Haram skiljer sig från statliga 

arméer och rebellgrupper dels genom att de riktar våldet mot civila, dels genom dess brutala 

metoder och totala ignorans för krigets lagar.
68

 ISIL och Boko Haram använder t.ex. 

                                                 
62

 Di Filippo, s. 17.  
63

a.a.  
64

Rosand, s. 529.  
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 Di Filippo, s. 15. 
66

 SOU 2015:63, s. 60-61; UNSEC RES 2178 (2014), p. 8.  
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 Roth, Thomas, Svårt lagstifta mot att delta i krig utomlands, svd.se, publicerade 2014-09-03, 

’’http://www.svd.se/svart-lagstifta-mot-att-delta-i-krig-utomlands’’, lydelse den 23 oktober 2015. 
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Enligt FN:s särskilda sändebud har ISIL begått flera krigsförbrytelser och brott mot internationell 

humanitärrätt: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human 
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omfattande sexslavhandel med kvinnor och barn och brutala avrättningar av civila filmas för 

att spridas som propaganda via internet.
69

 

En annan skillnad kan härledas till motivet bakom stridandet. Till skillnad från utländska 

stridande i t.ex. finska vinterkriget, är motivet för utländska terroriststridande oftast inte 

begränsat till en enskild konflikt.
70

 De individer som ansluter sig till islamistisk 

terrorverksamhet gör det ofta av religiös-ideologiska motiv. Islamistiska 

terroristorganisationer har ofta ett tudelat ändamål: dels handlar det om att bekämpa ’’hotet 

från väst’’, dels handlar det om att skapa ett islamskt kalifat, där alla lever enligt deras 

tolkning av islam.
71

  

Motiven och budskapen som terroristorganisationerna propagerar gör att hoten inte begränsas 

till de områden där striderna primärt utkämpas. De våldsbejakande budskap som proklameras 

inom de aktuella grupperna riskerar att förstärka radikalisering och personers benägenhet att 

begå brott även i sina hemländer.
72

 Flera av de som rest har också tillägnat sig ökad 

stridsteknisk förmåga och kunskap om t.ex. tillverkning och sammansättning av explosiva 

ämnen. Deltagande i faktiska stridigheter kan även leda till en allmänt lägre tröskel för 

våldsanvändning. De återvändande har också med största sannolikhet erhållit kontakter till 

terroristorganisationer. Efter hemkomsten har de därmed goda möjligheter att lämna praktiska 

upplysningar till andra och hjälp med att resa och ansluta sig till sådana grupper. Det finns 

även exempel på personer som åkt ner till terroristceller för att terrortränas i syfte att begå 

terroristbrott i hemlandet. Några av de attentatshot som Säkerhetspolisen upptäckt i Sverige 

de senaste tre åren har involverat återvändare som tidigare deltagit i våldshandlingar i 

utlandet. Liknande erfarenheter har gjorts av säkerhetstjänster i andra europeiska länder 

Återvändande stridande som deltagit i terrorverksamhet eller terrortränats utgör därmed ett 

direkt terroristhot i hemlandet och även ett indirekt hot som potentiella rekryterare till nya 

resenärer.
73

 

  

                                                                                                                                                         
rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and 

associated groups, UN doc A/HCR/28/18, 2015; Om våldet och metoderna se även: Katz, Jessica, ‘‘Svenska 

kvinnor i Islamiska Staten: ett underskattat hot?’’, Fri värld augusti 2015, Stockholm, 2015, s. 4.  
69

 a.a. 
70

 Pekgul s. 145 f.  
71

 Pekgul s. 145 f.; Lister, Profiling the Islamic State, s. 2; Katz, Jessica, ‘‘Svenska kvinnor i Islamiska Staten: ett 

underskattat hot?’’, Fri värld augusti 2015, Stockholm, 2015, s. 4, 6 f. 
72

 SOU 2015:63, s. 107. 
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3. Folkrätten 

I nedanståendekapitel presenteras den folkrättsliga reglering som används i uppsatsen, dvs. 

säkerhetsrådets resolutioner mot terrorism och utländska terroriststridande. Till att börja med 

görs en kort redogörelse för säkerhetsrådets mandat enligt FN-stadgan. Därefter beskrivs 

säkerhetsrådets resolutioner mot terrorism, särskilt gällande sanktionsregimerna och utländska 

terroriststridande.  

3.1. FN-stadgan 

FN-stadgan (stadgan) utgör grunden för FN:s bildande och anger huvudorganen samt dessas 

uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation.
74

 I den inledande preambeln 

fastställs att FN:s främsta syfte är att värna om internationell fred och säkerhet.
75

 I det första 

kapitlet redogörs sedermera för FN:s ändamål och grundläggande principer d.v.s. staters lika 

rättigheter, folkens självbestämmanderätt, principen om fredlig lösning av tvister, 

våldsförbudet, principen om icke-intervention och medlemsstaternas skyldighet att solidariskt 

följa organisationens beslut.
76

 Dessa grundläggande principer är även bindande vid 

säkerhetsrådets insatser mot terrorism. 

Stadgan fastställer också medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter mot FN och gentemot 

varandra som medlemsstater.
77

 Den utgör ett folkrättsligt dokument och binder staterna enligt 

traktaträttens principer.
78

 

Enligt artikel 24 i stadgan har medlemsstaterna överlåtit huvudansvaret åt säkerhetsrådet för 

upprätthållande av internationell fred och säkerhet och under artikel 25 är staterna bundna att 

efterleva säkerhetsrådets beslut.
79

 Genom kapitel VII ges säkerhetsrådet befogenheter att vidta 

tvångsåtgärder för upprätthållande av den internationella freden i enlighet med FN:s mål och 

grundstadganden.
80

 I artikel 103 stadgas att vid eventuella regelkonflikter ska säkerhetsrådets 

beslut och åtgärder enligt kapitel VII i stadgan ha företräde. Säkerhetsrådet ges t.ex. rätt att 

                                                 
74

 Svenska FN-förbundet & Världshorisont (utg.), FN-fakta: Förenta Nationerna, issuu.com/fnforbundet, 

’’http://issuu.com/fnforbundet/docs/120808092859-

e43bb664361d41488f29f35829ece331?e=1152251/2604027’’, lydelse den 3 juli 2015. 
75

 Förenta Nationerna och den internationella domstolens stadga av den 24 oktober 1945, U.N. doc. 1 UNTS 

XVI; se även Bring 2002, s. 13.  
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 Bring 2002, s. 13.  
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 Svenska FN-förbundet & Världshorisont (utg.), FN-fakta: Förenta Nationerna, issuu.com/fnforbundet, 

’’http://issuu.com/fnforbundet/docs/120808092859-

e43bb664361d41488f29f35829ece331?e=1152251/2604027’’, lydelse den 3 juli 2015. 
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 a.a.  
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 Bring, Mahmoudi & Wrange, s. 170. 
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 Bring 2002, s. 13.  
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åsidosätta principen om icke-intervention
81

 genom åtgärder som vidtas i enlighet med kapitel 

VII i stadgan. 

3.2. Utvecklingen av säkerhetsrådets resolutioner mot terrorism 

Detta kapitel innehåller en övergripande redogörelse för uppbyggnaden av säkerhetsrådets 

anti-terrorismsystem, särskilt de förpliktelser som härstammar från resolution 1267 och 1373, 

vilka lägger grunden för säkerhetsrådets sanktionsregimer och flera av de 

lagstiftningsåtgärder som vidtagits inom Sverige och EU, se kapitel 4 nedan.   

Resolution 1267, som tillkom redan innan 11-september-attentaten, kan sägas vara det första 

steget i säkerhetsrådets alltmer långtgående terrorismbekämpningsstrategier.
82

 Talibanernas 

terrorträning för internationella terrorister i Afghanistan ansågs efter en rad attentat utgöra ett 

hot mot internationell fred och säkerhet.
83

 Istället för att använda traditionella ekonomiska 

sanktionerna mot Afghanistan
84

 inrättade säkerhetsrådet under VII kapitlet i FN-stadgan, s.k. 

smart sanctions. Det upprättades en förteckning över organisationer och individer med 

samröre med Al Quaida eller Talibanerna och alla medlemsstaters ålades att frysa 

tillgångarna, införa reserestriktioner, vapenembargo m.m. för de listade individerna och 

grupperna.
85

 Genom denna metod träffade sanktionerna direkt de aktörer som bröt mot 

internationell rätt istället för att drabba stater och hela populationer.
86

  

Detta innebar också att säkerhetsrådet i allt större omfattning började sanktionera enskilda. 

Den s.k. 1267-kommittén skapades för att administrera över förteckningen.
87

 Genom senare 

resolutioner kom förteckningen att delas upp så att sanktionerna mot talibanerna i Afghanistan 

                                                 
81

 Detta utgör en av FN- stadgans grundläggande principer, se artikel 2 (7) i Förenta Nationerna och den 

internationella domstolens stadga av den 24 oktober 1945, U.N. doc. 1 UNTS XVI.  
82

 Resolution 1267 (UNSEC RES 1267 (1999)) antogs 1999 efter att talibanerna kidnappat flera diplomater, 

dödat FN-arbetare samt anklagats för bombattentaten i Kenya och Tanzania 1998, se Saul 2012 s. 107.   
83

 Redan 1992 behandlades dock terrorism av säkerhetsrådet det antyddes att terrorism kunde utgöra ett hot mot 

den internationella freden och säkerheten. I resolution 748 (UNSEC RES 748 (1992)) anklagades Libyen för 

statsterrorism för inblandning i två flygattentat, de s.k. Lockerbie-attentaten. Se Bring, Mahmoudi & Wrange, s. 

272. 
84

 Ekonomiska sanktioner mot Afghanistan aktualiseras eftersom landet enligt internationell rätt var skyldig att 

vidta åtgärder för undanröja hoten mot internationell fred och säkerhet genom att vidta åtgärder för att stoppa 

terrorträningen och ställa de skyldiga under åtal. 
85

 Heupel, s. 125; Regeringskansliets gemensamma webbplats (utg), regeringen.se, Sanktioner mot terrorism, 

’’http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-

terrorism/’’, lydelse den 3 juli 2015. 
86

 När det gäller internationell terrorism har det tillskillnad från statsterrorism (se ovan n. 82.) ansetts svårt att 

hålla enskilda stater ansvariga. Dessutom har det ansetts öka risken för mellanstatliga konflikter om enskilda 

stater ska hållas ansvariga för de skador som terrorister förorsakar, se Saul 2006, s. 234 f. Detta beror delvis på 

att terroristorganisationer ofta opererar i s.k. ’’failed states’’ där rättssystemet och de statliga intuitionerna är 

svaga, vilket gör det svårt att inrätta effektiva sanktioner, se Rosand, s. 528.   
87

 Heupel, s. 126.  
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överfördes i en egen regim, medan förteckningen över personer och grupper med kopplingar 

till al-Qaida inte längre innehöll någon territoriell begräsning till Afghanistan.
88

  

I resolution 1368, som tillkom dagen efter terroristattackerna i USA, uppmanas alla stater att 

vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa terrorism.
89

 Resolutionen innehåller även ett vagt 

erkännande om rätten till självförsvar, dock ingen explicit rätt för USA att utöva självförsvar 

till följd av terroristattentaten.
90

 Istället för att mana till kollektiva väpnade insatser som svar 

mot terroristhandlingar, hänsköt FN rätten till försvarsåtgärder till att ensidigt tillfalla den 

drabbade staten. Kritiker menar att säkerhetsrådets misslyckande med att införa effektiva 

kollektiva åtgärder mot terrorismen kan ha varit en bidragande orsak till att stater kommit att 

använda våld mot problem som egentligen är orelaterat till terrorism, som t.ex. USA intrång i 

Irak.
91

 Vidare har framförts kritik mot att den kollektiva säkerheten har blivit marginaliserad 

när det gäller åtgärder mot terrorism och åsidosatt på grund av stormakternas egenintressen.
92

 

Dessa kritiker menar att FN:s roll har blivit att i efterhand legitimatisera ensidiga statliga 

aktioner.
93

  

Resolution 1373, som tillkom den 28 september 2001, har beskrivits som den mest 

långtgående och ingripande resolutionen i säkerhetsrådets historia.
94

 Resolutionen utgör en 

hörnsten i FN:s terroristbekämpning och grunden för ytterligare sanktionsregim, den s.k. 

1373-regimen.
95

 Genom resolutionen förpliktigas även medlemsstaterna att straffbelägga 

terrorism som ett allvarligt brott i nationell lagstiftning, att införa hårdare gränsbevakning och 

kontroller, samt att vidta åtgärder för att förhindra finansiellt stöd åt terroristorganisationer.
96

 

Till skillnad från 1267-sanktionerna görs ingen begränsning till al-Qaida eller talibanerna i 

Afghanistan, utan sanktionsåtgärderna riktas mot alla personer, grupper och enheter som 
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 Scheinin, Martin; Back to post-9/11 panic? Security Council resolution on foreign terrorist fighters, 
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anses inblandade i terrorism.
97

 Säkerhetsrådet har dock inte upprättat någon förteckning över 

sanktionerade personer och organisationer utan detta har överlåtits åt medlemsländerna själva 

att peka ut vilka som ska träffas av sanktionerna.
98

 

Som beskrivits inledningsvis, har den stora strömmen av utländska terroriststridande lett till 

att säkerhetsrådet ställts inför nya utmaningar. Resolution 2178 antogs i september 2014 för 

att förhindra utländska terroriststridanden att ansluta sig till terroristorganisationer. Det 

uttrycks särskild oro över anslutningen och rekryteringen till ISIL,  Al-Nursa Frontens (ANF) 

och al-Qaida-relaterade grupper.
99

 Resolutionens tvingande åtgärder återfinns i sjätte 

paragrafen i resolutionen. Där påminns först om de åtgärder för att bekämpa terrorism som 

redan fastslagits i resolution 1373. Utöver detta, åläggs staterna enligt 6 a paragrafen att 

kriminalisera resor, eller försök till resor, som sker till ett annat land än där personen har sin 

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

terroristhandlingar eller ge eller få terroristträning. I Paragraf 6 b föreskrivs att direkt eller 

indirekt tillhandahållande eller insamlande av tillgångar, i syfte eller med vetskap att medlen 

ska användas eller är avsedda att användas för att finansiera sådana resor som anges i paragraf 

6 a, ska utgöra brott. Slutligen ska enligt paragraf 6 c det även utgöra brott att organisera eller 

på annat sätt annat underlätta (t.ex. genom rekrytering) sådana resor som anges i 6 a.  
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4. Nationell rätt och förslag 

I nedanstående kapitel redogörs för de nationella regleringarna om terrorism och förslagen om 

utländska terroriststridande, samt de allmänna rättsprinciper och mänskliga rättigheter som 

senare beaktas i analysen.  

4.1. Allmänna rättsprinciper  

Listan på allmänna rättsprinciper kan göras lång. Framställningen koncentreras dock utifrån 

vissa grundläggande rättssäkerhetsprinciper som aktualiseras vid kriminaliseringar överlag 

men särskilt vid de typer av gärningar som är föremål för kriminaliseringar i detta fall. Dessa 

principer kommer att beaktas i del II vid analysen av kriminaliseringsförslagen avseende 

utländska terroriststridande, se kapitel 6 nedan. Inledningsvis görs dock en presentation av 

begreppen rättssäkerhet, rättsstat och allmänna rättsprinciper samt förhållandet mellan dessa 

begrepp. I del II och III i uppsatsen görs återkopplingar till dessa begrepp.   

4.1.1. Begreppen rättssäkerhet, rättsstat och allmänna rättsprinciper 

På grund av straffets ingripande natur bör straffrättsliga åtgärder ske restriktivt och i enlighet 

med rättsstatliga principer. I resolution 2178 betonas att rättsstatliga principer ska beaktas vid 

implementeringen av resolutionens förpliktelser.
100

 I den fortsätta framställningen kommer 

begreppen rättsliga principer och allmänna rättsprinciper användas synonymt och syfta till de 

grundläggande principer som kännetecknar en rättsstat. Legalitet, förutsägbarhet och likhet 

inför lagen (objektivitetsprincipen) är några principer som kan sammankopplas med 

begreppet rättssäkerhet.
101

  

Rättssäkerhet reglerar förhållandet mellan stat och individ på så sätt att det skyddar individen 

mot otillbörliga statliga ingrepp.
102

 Detta innebär att begreppet rättssäkerhet sträcker sig över 

hela rättsväsendet, från lagstiftare till brottsutredare och rättskipare. Allmänna rättsprinciper 

(förutsägbarhet och legalitet m.m.) påverkar även individens möjligheter till att få en rättvis 

prövning. På så vis förhåller sig alltså allmänna rättsprinciper till individens processuella 

rättigheter. Dessa rättigheter skyddas som mänskliga rättigheter genom flera bestämmelser i 

regeringsformen och i flertalet internationella konventioner.
103
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4.1.2. Legalitetsprincipen 

Den mest grundläggande principen för rättssäkerheten och en rättsstat är kanske 

legalitetsprincipen: ingen straff utan brott, inget brott utan lag. Denna princip ges också 

grundlagsskydd, se kapitel 4.2. nedan. Om en lagregel är svårtolkad eller innehåller termer 

som är särskilt svårbevisade finns en risk att skyldiga frikänns eller att oskyldiga straffas, 

vilket strider mot legalitetsprincipen.
104

Av legalitetsprincipen följer därför även vissa krav på 

lagtextens utformning vilket gett upphov till principen om obestämdhetsförbudet inom 

straffrätten.  

4.1.2.1. Obestämdhetsförbudet 

Legalitetsprincipens obestämdhetsförbud innebär att strafflagstiftningen måste vara tydligt 

preciserad och lättbegriplig. Lagtexten måste således på ett adekvat sätt återge den 

gärningstyp som ska straffbeläggas så att medborgarna ska kunna förutse under vilka 

förutsättningar de kan komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden. Räckvidden och 

innebörden av principenen är dock något oklar, vilket hänger samman med att språket alltid är 

obestämt och att ett inte obetydligt mått av obestämdhet uppenbarligen är tillåtet.
 105

  

4.1.3. Principen om straffvärda gärningstyper 

Rättssäkerhet kräver att inte alla beteenden och gärningar kan bli föremål för 

kriminaliseringar.
106

 Utformningen av straffbuden måste ske efter vissa ramar. Ett 

grundläggande krav för kriminalisering är därför att den måste avse gärningstyper, dvs. en 

typgrupp av gärningar, inte enskilda gärningar eller individer.
107

 Huvudregeln inom 

straffrätten är att gärningstypen som kriminaliseras måste vara straffvärd, dvs. kunna hänföras 

till någon typ av objektiv skada eller klander.
108

 Det måste också finnas ett orsakssamband 

mellan det gärningsmannen har gjort och det straffvärda.
109

 Denna straffrättsliga norm 

genomsyras i flera principer (objektivitetsprincipen, legalitetsprincipen, förbudet mot 

retroaktiv strafflagstiftning m.m.) men torde inte ha något eget namn. I denna framställning 

behandlas dock dessa normer som en princip och kallas principen om straffvärda 

gärningstyper.  
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4.2. Mänskliga rättigheter 

I analysen görs det flera referenser till mänskliga rättigheter och s.k. processuella rättigheter, 

se nedan kapitel 5-7. Nedanstående kapitel redogör för hur dessa rättigheter regleras i svensk 

lag. Rättigheterna fastslås även i en rad internationella konventioner som Sverige är bunden 

till. Även om definitionerna av rättigheterna kan variera något finns det vissa grundläggande 

rättigheter som anses universella och som torde uppfattas relativt lika genom de olika 

konventionerna och rättsordningarna.
110

 I Sverige fastställs grundlagsskydd för vissa 

rättigheter genom andra kapitlet i Regeringsformen (1974:152) (RF). Enligt stadgandet i 2:19 

RF och lag (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, skyddas Europakonventionens (EKMR) 

rättigheter.
 
Dessa fri-och rättigheter binder lagstiftaren vid införandet av ny lagstiftning.

111
 

Vissa av rättigheterna är dock relativa, vilket innebär att de under vissa förutsättningar kan 

inskränkas genom lag.
112

 Lagrummen och innebörden av dessa rättigheter återges kortfattat 

nedan. 

Individuella fri-och rättigheter 

Till de individuella fri- och rättigheterna hör bl.a. rätten till yttrande-informations-och 

föreningsfrihet (2:1 p. 1, 2 och 5 RF, art. 10 EKMR), Rörelsefrihet (2:8 RF, tilläggsprotokoll 

4, art 2 EKMR), egendomsskydd (2:15 RF, Tilläggsprotokoll 1, art. 1 EKMR), rätt till 

privatliv (art. 8 EKMR). 

Rättssäkerhet och processuella rättigheter 

Rätt rättvis rättegång inom skälig tid fastställs i 2:9 och 2:11 RF samt i art. 6 EKMR. Enligt 

dessa lagrum fastställs bl.a. rätt till försvar och rätt att bli hörd. Art. 6 i EKMR gäller vid brott 

eller vid prövningen av de civila rättigheterna och skyldigheterna enligt konventionen. 

Bestämmelsen ger bl.a. rätt till oavhängig och opartisk domstolsprövning. Domstolars 

opartiskhet och allas likhet inför lagen (den s.k. objektivitetsprincipen) framgår även av 1:9 

RF. 

                                                 
110

 I FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna stadgas att de mänskliga rättigheterna är universella, 

se FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), U.N. Doc. A, (1948). Vid en jämförelse 

mellan EKMR, RF och t.ex. den internationella konventionen för civila och medborgerliga rättigheter framgår 

det att rättigheterna stämmer mer eller mindre överens.   
111
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konstitutionella rättsregler eftersom dessa rättsregler i så fall anses vara folkrättsstridiga, se Bring, Mahmoudi & 

Wrange, s. 47.     
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samt vara nödvändiga och proportionerliga. 
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I punkt tre i art. 6 EKMR stadgas vissa minimirättigheter för den som blivit anklagad för 

brott. Som en del av rätten till försvar ingår en rätt att få veta grunden för anklagelsen, dvs. 

beslut måste motiveras (rätt till god motivering) och den berörda måste informeras i tid, se p. 

3 a-b. I artikel 6.2. i EKMR fastställs den s.k. oskuldspresumtionen, se bestämmelsen nedan: 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot 

honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en 

oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna 

moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 

minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner 

det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 

fastställts. 

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter 

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och 

grunden för anklagelsen mot honom, 

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han 

saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om 

rättvisans intresse så fordrar, 

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och 

förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, 

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i domstolen. 

 

I artikel 13 i EKMR fastställs rätten till effektiva rättsmedel: 

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon 

under utövning av offentlig myndighet. 

Denna rättighet garanterar framförallt rätten att få överklaga ett beslut som går en emot, vilket 

bl.a. kan aktualiseras vid uppteckningen på FN:s terroristlistor, se ovan kapitel 3 samt nedan 

kapitel 5. 

 

Legalitetsprincipen innebär att allt maktutövning utgår från lagen och är kanske den viktigaste 

principen i en rättsordning. Utifrån den härstammar flera andra allmänna rättsprinciper, vilket 

framgår av kapitel 4.1. ovan. I svensk rätt skyddas principen genom artikel 7 i EKMR samt 2 

kap. 10 § RF, vilken lyder:  

Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med 

brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen 

än den som var föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande 

och annan särskild rättsverkan av brott. 

 [andra stycket avseende skatt har utelämnats från framställningen] 
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4.3. Lagstiftning avseende terrorism och stridande utomlands 

4.3.1. Förhållandet mellan svensk rätt, EU-rätt och resolutioner från FN:s 

säkerhetsråd 

Säkerhetsrådets sanktionsregimer har implementerats i Sverige inom ramen för EU-

samarbetet.
113

 Enligt Lissabonfördraget är EU bunden av FN-stadgan och särskilt av 

säkerhetsrådets åtgärder för att säkerställa internationell fred.
114

 Genom gemensamma 

ståndpunkter och rådsförordningar har EU:s medlemsländer infört FN:s säkerhetsråds 

sanktionsregimer och lagstiftningsåtgärder avseende terroristhandlingar.
115

 Förordningarna är 

tillämpliga i alla medlemsländer från den dagen då den träder i kraft.
116

 Den har rättslig 

verkan i alla medlemsländers nationella lagstiftning simultant, automatiskt och enhetligt.
117

 

EU har också antagit flera rambeslut avseende terroristbekämpning.
118

 Rambeslutet 

(2002/475/RIF) avseende bekämpande av terrorism och dess tilläggsbeslut,
119

 sammanfogar 

åtgärderna mot terrorism och utgör grunden för EU:s antiterroriststrategi.
120

 Avsikten är att 

terroristbrott ska behandlas på ungefär samma sätt i hela EU.
121

 I rambeslutet fastställs bl.a. en 

gemensam definition av terrorism och vilka handlingar som ska betraktas som terroristbrott 

anges.
122

 Rambeslutet har gett upphov till de svenska terroristlagarna, vilka beskrivs närmare i 

nästa avsnitt. 
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4.3.2. Terroristbrottslagen 

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott (terroristbrottslagen) tillkom till följd av EU:s 

rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 juni 2002 (2002/475/RIF). I 2 § stadgas de 

speciella avsikts- och skaderekvisiten som utmärker terrorism. Handlingen ska begås 

uppsåtligen i syfte att injaga fruktan hos en befolkning, tvinga offentliga organ att utföra eller 

avstå från att utföra en viss handling, eller att allvarligt destabilisera eller förstöra 

grundläggande strukturer i ett land. Den avsedda effekten behöver dock inte ha uppnåtts, utan 

det är tillräckligt att åklagaren förmår visa att den var direkt åsyftad av gärningsmannen.
123

 

Andra paragrafen innehåller även ett skaderekvisit, nämligen att handlingen ska kunna skada 

en stat eller en mellanstatlig organisation. Det tar sikte på den abstrakta faran hos gärningen, 

vilket innebär att det inte krävs att gärningen i det enskilda fallet faktiskt har inneburit sådan 

fara. Gärningen skall vara sådan att den typiskt sett allvarligt kan skada en stat eller en 

mellanstatlig organisation. Typiskt sett torde gärningar som innebär att fara framkallas för 

många människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för mycket omfattande skador på 

miljö eller egendom av särskild betydelse eller värde, anses kunna allvarligt skada en stat eller 

en mellanstatlig organisation. Detta rekvisit kritiserades av både lagrådet och av 

remissinstanser vid tillkomsten av lagen. Lagrådet menade att ordalydelsen, genom att inte ge 

någon närmare beskrivning av vad som skulle kunna skada en stat eller en mellanstatlig 

organisation, inbjuder till en vid tolkning eftersom många typer av handlingar potentiellt sätt 

kan medföra skada, vilket motsäger den snävare tolkningen av handlingar som räknas upp i 

tredje paragrafen.
124

 Vidare påpekade Lagrådet att den fara för skada som avses inte är 

konkret fara utan enligt vad som sägs i remissen en s.k. abstrakt fara. Någon fara i det 

enskilda fallet behöver således inte ha förelegat, vilket gör att tillämpligheten av rekvisitet, 

samt förutsebarheten, förefaller otydlig.
125

 

I tredje paragrafen görs en 19 punkter lång uppräkning av de handlingar som kan aktualiseras 

som terroristbrott, nämligen vissa särskilt allvarliga brott stadgades i brottsbalken, bl.a. mord, 

människohandel, IT-brottslighet, miljöbrott, sabotage och handel med stulna fordon. Även hot 

är kriminaliserade enligt p. 19. Det innebär att situationer, som inte har inneburit någon 

konkret fara för människors liv eller hälsa eller avsett egendom som inte är av särskild 

betydelse, också kan omfattas av det straffbara området. Exempel på sådana situationer kan 
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124
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125
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vara hot om vissa typer av skadegörande handlingar som inte är allt för omfattande, eller vissa 

begränsade former av befattning med vapen eller sprängämnen.
126

 

Begås något av uppräknade brotten i 3 § med det syfte och under de förutsättningar som anges 

i 2 §, ska brotten rubriceras som terroristbrott. Det är alltså framförallt syftet som särskiljer 

terroristbrottet från vanliga brott. Terroristbrottet består alltså av flera rekvisit och kan 

uppkomma i flera olika former. I 3 § görs hänvisningar till sju kapitel i brottsbalken, fem 

specialstrafflagar och sammanlagt 19 olika brottsbestämmelser. Den omfattande lagtexten gör 

det straffrättsliga området svåröverskådlig.  

Även försök, förberedelse, stämpling, eller underlåtelse att avslöja terroristbrott är 

kriminaliserat enligt 4 §. Eftersom inte alla de brottsliga handlingar som anges i 3 § är 

kriminaliserade på försöksnivå, har terroristbrottslagstiftningen ett vidare straffbart område än 

de enskilda brotten.
127

 Medverkan till terroristbrott samt medverkan till försök, förberedelse 

eller stämpling till sådant brott är kriminaliserat enligt 23:4 BrB.
128

 På så sätt kan även 

deltagande i en terroristgrupp som begår brott omfattas av det straffbara området i 

terroristlagstiftningen.
129

  

4.3.3. Rekryteringslagen 

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

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) tillkom till följd av 

implementering av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt ändringar 

avseende EU:s rambeslut avseende terrorism.
130

 I konventionen kriminaliseras 

terroristhandlingar vilket ansågs ha en vidare innebörd än terroristbrottsdefinitionen i 

terroristbrottslagen.
131

 Detta har gett upphov till att terroristhandlingar i konventionens 

mening definieras som särskilt allvarlig brottslighet vari bl.a. terroristbrott ingår, se 

bestämmelsen återgiven nedan. 
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Särskilt allvarlig brottslighet 

2 § 

Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag  

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov 

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen 

är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en 

internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, 

2. terroristbrott enligt 2 § lagen(2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller 

luftfartssabotage och flygplatssabotage, 

3. sådan brottslighet som avses i 

A. artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, 

B. artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne, 

C. artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat 

av terrorister, och 

D. artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism, 

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, 

mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt 

skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av 

brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer, samt 

5. brott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Lag 

(2014:436). 

 

Eftersom hänvisning endast görs till andra paragrafen i terroristbrottslagen utgör inte försök, 

förberedelse eller stämpling till terroristbrott allvarlig brottslighet enligt definitionen.
132

 På 

samma sätt som i 3 § i terroristlagen (se ovan) görs en uppräkning av en rad brott som ska 

anses utgöra särskilt allvarlig brottslighet. Förutom bestämmelser i brottsbalken hänvisas även 

till vissa internationella konventioner, se punkt 3 i 2 §. Detta innebär att relativt ingående 

eftersökningar behöver göras för att reda ut det straffbara området. 

Straffansvar för särskilt allvarlig brottslighet aktualiseras bara för vissa typer av gärningar, 

vilka anges i 3- 5 § § i lagen. Rekryteringslagen kan ses som ett komplement till 

terroristbrottslagstiftningen eftersom den kriminaliserar vissa handlingar som typiskt sett kan 

leda till att terroristbrott begås.
133

 Brotten är inte straffbelagda på försök, förberedelse eller 

stämplingsstadiet.  

De straffbara gärningarna utgörs av offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning till 

allvarlig brottslighet. Offentlig uppmaning förutsätter att gärningsmannen i ett meddelande till 

allmänheten uppmanar eller annars försöker föranleda till särskilt allvarlig brottslighet. Kravet 

på att meddelandet ska ha riktas till allmänheten betyder att bestämmelsen inte omfattar 
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meddelanden som enbart riktar sig till en krets som är både liten och sluten. Sådana fall kan 

dock falla in under rekryteringsförbudet som inte uppställer något offentlighetsrekvisit. 

Regleringen bygger på bestämmelsen i 23:2 andra stycket BrB om stämpling till brott i den 

form som avser att söka anstifta annan att begå brott. Tillämpningsområdet för 

rekryteringsbrottet är emellertid vidare än för stämplingsbestämmelsen eftersom gärningen 

även kan avse att förmå någon att ”annars medverka till” särskilt allvarlig brottslighet. I detta 

ligger att gärningen kan avse handlingar som innefattar att söka förmå någon att begå en 

gärning som utgör medhjälp eller anstiftan till brott.
134

 

Slutligen kriminaliseras utbildning avseende allvarlig brottslighet. Bestämmelsen omfattar fall 

där någon meddelar eller söker meddela instruktioner om (1) tillverkning eller användning av 

sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att 

användas för särskilt allvarlig brottslighet eller (2) andra metoder eller tekniker som är särskilt 

ägnade att användas för sådan brottslighet.
135

 Bestämmelsen tar alltså endast sikte på den som 

ger utbildning, inte den som tar emot. Ansvar förutsätter att gärningen har skett med vetskap 

om att instruktionerna är avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Kravet på 

vetskap innebär att gärningsmannen måste ha insett att den som utbildas avser att använda 

instruktionen för att föröva särskilt allvarlig brottslighet. Fall där instruktioner sänds ut, t.ex. 

via Internet, utan sådan vetskap omfattas därför inte av bestämmelsen.
136

  

Straffbestämmelserna är inte nationellt begränsade. Det innebär att rekryteringslagen är 

tillämplig också i relation till t.ex. offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet 

som är avsedd att förövas utomlands och till gärningar som begås utanför Sverige eller riktar 

sig mot utländska intressen.
137

 

Ansvar ska inte dömas ut om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som 

ringa. Ett sådant fall är om det återstått flera led innan gärningen kunnat leda till allvarlig 

skada. Detta innebär att domstolen särskilt ska beakta huruvida uppmaningen, rekryteringen 

eller utbildningen avser gärningar som närmast utgör förberedande led och i sig inte leder till 

någon allvarlig skada. Om det måste konstrueras en mycket lång gärningskedja för att 

allvarlig skada ska uppstå bör gärningen vara att bedöma som ringa.
138
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4.4. Utredningen om kriminalisering av terrorismresor 

I följande kapitel redogörs för SOU 2015:63 (utredningen), i vilken behovet av straffrättsliga 

åtgärder till följd av resolution 2178 utreds.
139

 Det ges även förslag till nya kriminaliseringar, 

vilka kommer att återges nedan för att sedan analyseras i kapitel 6. Utredningens uppdrag 

sträcker sig längre än ämnet för denna uppsats, eftersom den också omfattar de förpliktelser 

avseende motverkande av finansiering av terrorism som ställs i resolutionen.
140

 Dessa delar av 

utredningen kommer inte återges i nedanstående framställning utan fokus ligger på förslagen 

som avser terrorismresor och terroristträning. 

4.4.1. Begreppet terroristhandlingar 

Förpliktelserna i resolution 2178 avser ’’terrorist acts’’. Terroristbegreppets olika definitioner 

i internationella konventioner (se ovan kapitel 2) har lett till två legaldefinitioner av ’’terrorist 

acts’’ i svensk rätt; definitionen av terroristbrottet och definitionen av särskilt allvarlig 

brottslighet.
141

 Begreppet särskilt allvarlig brottslighet har ett vidare tillämpningsområde och 

omfattar även terroristbrottet. På grund av detta kom utredaren fram till att terroristhandlingar 

i resolution 2178 bör ges samma innebörd som särskilt allvarlig brottslighet enligt 

rekryteringslagen.
142

 De nya kriminaliseringarna föreslås också införas i rekryteringslagen. 
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4.4.2. Terroristträning  

Begreppet terroristträning som medlemsstaterna enligt resolution 2178 ska kriminalisera, ska 

enligt utredaren uppfattas som mottagande av sådan utbildning som enligt rekryteringslagen 

är straffbelagd att meddela. 
143

 

4.4.2.1. Lagförslaget 

Som framgår av kapitel 4 ovan kriminaliseras endast den som ger utbildning eller meddelar 

instruktioner för särskilt allvarlig brottslighet (5 § i rekryteringslagen). För att leva upp till 

resolutionens krav avseende kriminalisering av terroristräning föreslås även mottagande av 

utbildning som avses i 5 § bli straffbart:
144

 

5 a §  

Den som mottar sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att använda dessa för särskilt 

allvarlig brottslighet, döms till fängelse i högst två år, om instruktionerna har meddelats på ett 

sätt som varit särskilt ägnat att främja sådan brottslighet.
145

  

4.4.2.2.Innebörden av lagförslaget 

Enligt förslaget så ska instruktionerna ha meddelats på ett sätt som varit särskilt ägnat att 

främja särskild allvarlig brottslighet för att straffansvar ska inträda. Vidare krävs att elev och 

lärare har någon form av kontakt med varandra. Därmed omfattar inte straffansvaret s.k. 

egenutbildning, innebärande t.ex. att en person tillgodogör sig information som finns fritt 

tillgänglig på internet. Detta innebär att straffansvar för personer som sprider våldsbejakande 

budskap och uppmaningar till att ansluta sig till terroristorganisationer via sociala medier inte 

heller torde aktualiseras genom de nya lagförslagen. Utanför straffansvaret faller även 

utbildning som ges inom en legitim verksamhet, t.ex. militärtjänst eller i en skytteklubb, även 

om eleven har för avsikt att använda utbildningen för särskilt allvarlig brottslighet.
146

 

4.4.2.3.Förhållande till mänskliga rättigheter och folkrätten 

Det konstateras att ett straffbeläggande av utbildning skulle kunna stå i strid med 

informations-och yttrandefriheten i regeringsformen. Eftersom dessa rättigheter är relativa 

görs bedömningen att intresset av att hindra personer från att ta emot utbildning i 

terrorismsyfte kan motivera en inskränkning.
 147
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4.4.2.4.Behovet och förhållande till nuvarande lagstiftning 

I utredningen diskuteras framförallt det föreslagna utbildningsbrottets förhållande till de 

osjälvständiga brottsformerna av terroristbrottet. Att motta utbildning eller instruktioner för 

att begå terroristhandlingar kan under vissa förutsättningar redan straffas som förberedelse 

eller stämpling till terroristbrott. Den kan även, för det fall utbildningen avser befattning med 

vapen, utgöra fullbordat terroristbrott om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Det anses 

dock finnas ett visst straffritt område för mottagande av utbildning. Sannolikt omfattar 

straffansvaret t.ex. inte mottagande av utbildning som resulterar i en kunskapsökning hos 

eleven utan att detta också dokumenteras på ett sätt som kan utgöra hjälpmedel till brott. Även 

en sådan kunskapsökning innebär en ökad risk för att bl.a. terroristbrott ska inträffa. Särskilt 

utbildning som sker i träningsläger utgör en fara i detta avseende. På grund av dessa skäl 

anses en utvidgning av bestämmelsen i rekryteringslagen vara motiverad.
148

 

4.4.3. Terrorismresor 

Enligt resolution 2178 är medlemsstaterna förpliktigade att kriminalisera s.k. terrorismresor. 

Med resor avses en persons fysiska förflyttning över en eller flera statsgränser. För fullbordat 

brott krävs emellertid endast att resan har påbörjats vilket kan ske i samma stund personen 

lämnar sitt hem.
149

 

4.4.3.1.Lagförslaget 

För att Sverige ska leva upp till de krav som uppställs i resolutionen föreslås det även att det 

ska införas en ny straffbestämmelse om terrorismresor i rekryteringslagen:  

5 b §  

Den som, i avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet eller meddela eller motta 

instruktioner enligt 5 eller 5 a §, reser till ett annat land än det land där han eller hon är 

medborgare döms till fängelse i högst två år.
 150

   

4.4.3.2.Innebörden av lagförslaget 

Förslaget innebär att resan som sådan blir straffbar, förutsatt att den företas med en sådan 

avsikt som anges. Brottet föreslås vara fullbordat när resan påbörjats, vilket bl.a. innebär att 

det inte krävs att resenären har lämnat landet eller den egna hemorten. På grund av den tidiga 

fullbordanspunkten, anses det inte finnas något behov av att straffa på försöksstadiet. Resor 

som företas till det egna medborgarskapslandet omfattas inte av straffansvaret enligt förslaget. 
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I annat fall skulle bestämmelsen strida mot grundläggande fri- och rättigheter i 

Europakonventionen och regeringsformen som fastställer en rätt att återvända till sitt eget 

medborgarskapsland. Förslaget till ny straffbestämmelse om terrorismresor innebär att även 

den som organiserar, underlättar eller rekryterar till en terrorismresa kan dömas för 

medverkan till sådant brott enligt de allmänna medverkansbestämmelserna i 23:4 BrB.151
  

4.4.3.3.Förhållande till mänskliga rättigheter och folkrätten 

I utredningen konstateras att ett straffbeläggande av resor utgör en inskränkning i rätten till 

rörelsefrihet. Mot bakgrund av att de resor som kriminaliseras kan öka risken för särskilt 

allvarlig brottslighet görs dock bedömningen att inskränkningen är tillåten.
 152

  

4.4.3.4.Behovet och förhållande till nuvarande lagstiftning 

I utredningen görs bedömningen att försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott inte i 

tillräcklig grad omfattar straffansvar för terroristresor. Vid försök måste försökspunkten vara 

nådd, vilket innebär att den brottsliga gärningen i princip ska vara påbörjad.
153

 Som 

utredningen konstaterar borde inte den som företar en terroristresa ha uppnått försökspunkten 

i annat fall än där resan utgör en del av själva genomförandet av brottet.
154

 Terrorismresor i 

resolutionens bemärkelse tar dock sikte på ett bredare område varför nuvarande 

försöksbestämmelse inte uppfyller resolutionens krav i tillräcklig grad.  

Avseende förberedelse till terroristbrott kan konstateras att även detta lagrum har begränsad 

räckvidd, varför terrorismresor inte alltid torde träffas av bestämmelsen.
155

 Enligt 23:2 BrB 

straffas som förberedelse bl.a. mottagande av betalning för att begå brott samt viss befattning 

med egendom eller med föremål som är särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid 

brott. Det är således inte straffbelagt såsom förberedelse att på ett allmänt sätt förbereda ett 

brott. I sådana fall kan dock stämplingsansvar enligt andra stycket i 23:2 BrB inträda, som 

alltså tar sikte på själva beslutet att begå eller erbjudandet om att utföra ett brott. Enligt 

bestämmelsen är det straffbart att i samråd med annan beslutar att begå ett brott, söker anstifta 

annan att eller erbjuder sig att utföra ett brott. Bestämmelsen kräver alltså att minst två 

personer är inblandade. Detta innebär att den som på egen hand utan något samröre med 

annan bestämmer sig för att genomföra en terrorismresa, inte kan dömas för stämpling. I 
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utredningen konstateras dock att i de flesta fall planeras och genomförs terrorismresor i 

samråd med flera andra.
156

 Ofta finns också en kontakt etablerad på den plats dit resan går och 

en plan för mottagande och aktiviteter på plats.
157

 I dessa fall skulle ansvar för stämpling 

kunna aktualiseras om resan utgör ett led i själva beslutet att utföra eller delta i ett 

terroristbrott.
158

 Enligt resolution 2178 ska det dock även vara kriminaliserat att företa resor i 

syfte att planera eller förbereda ett terroristbrott, vilket innefattar resor för att begå 

terroristträning. Eftersom stämpling inte är tillämpbart i förhållande till de osjälvständiga 

brottsformerna gör utredaren bedömningen att stämpling inte aktualiseras för de resor som där 

avsikten endast avser terroristträning eller förberedelse till terroristbrott.
159

 Dessutom 

konstateras att det uppställs ett farerekvisit för förberedelse och stämplingsbrottet.
160

 Detta 

skulle kunna utgöra ett hinder för att utdöma ansvar för terrorismresor eftersom den 

avgörande tidpunkten för farebedömningen kan ligga långt ifrån tidpunkten för brottets 

fullbordan, varför faran för brottets fullbordan ofta torde anses ringa när det gäller 

terrorismresor.
161

 På grund utav ovanstående skäl bedömer utredaren att nuvarande 

lagstiftning inte i tillräcklig grad straffar terrorismresor och att nya kriminaliseringsåtgärder 

behövs för att tillgodose kraven i resolution 2178.
162

  

4.4.3.5.En kommentar avseende behovet  

Frågorna kring behovet och effekten av en eventuell kriminalisering skulle kunna analyseras 

närmare. Beträffande resor med avsikt att begå terroristbrott konstateras i utredningen att det 

endast är i undantagsfallen, när resan skett utan samråd med någon annan, som 

stämplingsansvar utesluts. Resor som sker med avsikt att genomgå terrorträning, bedöms 

dock falla helt utanför det straffbara området eftersom stämplingsansvar inte kan göras 

gällande i förhållande till de osjälvständiga brottsformerna. En väsentlig skillnad mellan dessa 

gärningar är att terroristträning, tillskillnad från terroristbrott, inte nödvändigtvis resulterar i 

skada. Att handlingarna inte sammanfaller innebär dock inte att avsikten inte kan 

sammanfalla. Det nära sambandet mellan gärningarna, och det faktum att terroristträning 

närmast utgör ett förstadium till terroristbrott, torde göra att avsikt till den ena oftast 

förutsätter avsikt även till den andra. Detta torde göra att det straffbara området för 

terroristresor och stämpling till terrorism sammanfaller. Det är framförallt terroristträning som 
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sker i terroristceller i tredjeland som behandlas i utredningen.
163

 Sådan typ av terroristträning 

skulle möjligtvis kunna träffas direkt av terroristbrottsbestämmelserna på grund av t.ex. 

olovlig befattning med vapen, se 3 § p. 14 i terroristbrottslagen. Det avgörande i ett sådant fall 

blir om de subjektiva rekvisiten i 2 § kan vara uppfyllda redan vid denna tidpunkt. Förutsatt 

att så är fallet skulle resor med avsikt att begå sådana gärningar kunna omfattas av 

stämplingsansvaret och därmed täckas av nuvarande lagstiftning. Utifrån dessa skäl kan 

behovet och den praktiska effekten av en ny kriminalisering tyckas litet. Därpå följer även 

frågan om en sådan kriminalisering och rättsprocess kan upprätthålla kraven på rättssäkerhet 

och förutsägbarhet. Dessa frågor behandlas närmare i del II och III i denna uppsats.   

4.5. Tilläggsdirektivet avseende stridande utomlands 

4.5.1. Direktivets omfattning 

Utöver den utredningen om terrorismresor som redovisats genom SOU 2015:63 har 

regeringen utfärdat ett tilläggsdirektiv (Dir. 2015:61) för att utreda ytterligare behov av 

straffrättsliga åtgärder för att förhindra stridande utomlands inom terroristorganisationer.
164

 

Utredaren ska överväga om det är själva deltagandet i en väpnad konflikt utomlands inom 

ramen för en terroristorganisation som bör straffbeläggas, eller om det är någon annan 

handling, t.ex. att resa för att delta i en väpnad konflikt på ett sådant sätt, som bör bli föremål 

för straffrättsligt ansvar.
165

 Vid en sådan övervägning måste hänsyn tas till lagförslagen 

avseende terroristresor genom SOU 2015:63 samt redan befintlig reglering avseende 

terroristbrott. Även krigsbrottslagstiftningen aktualiseras och den internationella 

humanitärrätten som krigsbrottslagstiftningen bygger på. Det ingår således i utredarens 

uppdrag att göra en avvägning mot dessa regleringar för att bedöma om det finns ett behov av 

ytterligare lagstiftning samt hur denna i så fall ska utformas för att inte i alltför stor grad 

överlappa den befintliga lagstiftningen på området. Eftersom endast handlingar som företas 

inom ramen för en terroristorganisation ska omfattas av en eventuell kriminalisering måste 

utredningen även analysera hur denna avgränsning lämpligen kan göras. I tilläggsdirektivet 

betonas särskilt vikten av tydlighet och förutsägbarhet i strafflagstiftningen. Även skyddet för 

grundläggande fri- och rättigheter, bl.a. rätten till rörelsefrihet (2 kap. 8 § regeringsformen 

och artikel 2 i det fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen) och föreningsfrihet (2 
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kap. 1 § regeringsformen och artikel 11 i Europakonventionen). Bedömningar som görs och 

förslag som lämnas ska vara förenliga med såväl regeringsformen som Europakonventionen 

och Sveriges folkrättsliga förpliktelser i övrigt.  

Behovet av ytterligare en kriminalisering mot utländskt terroriststridande, dess förhållande till 

nuvarande lagstiftning och potentiella problem vid utformningen av en sådan kriminalisering, 

diskuteras närmare nedan.  

4.5.2. Kriminalisering av stridande i terroristorganisationer  

4.5.2.1.Behovet och förhållande till nuvarande lagstiftning 

Som konstateras i tilläggsdirektivet är den lagstiftning som förbjuder terroristhandlingar 

omfattande.
166

 Att delta i strider inom ramen för en terroristorganisation kan straffas enligt 

krigsbrottslagen
167

 beroende på hur omfattande skadorna är. Avseende de personer som 

anslutit sig till stridande terroristgrupper som ISIL torde denna lagstiftning kunna 

aktualiseras.
168

 Dessutom kan både terroristbrott och medverkan till terroristbrott aktualiseras 

genom anslutningen till terroristorganisationer och deltagande på plats där terroristbrotten 

begås, planeras eller organiseras. I den mån lagförslagen avseende terrorismresor och 

terroristträning genomförs, aktualiseras ytterligare straffbestämmelser. För att sammanfatta så 

aktualiseras en rad bestämmelser på en och samma gång för personer som deltar i 

terroristhandlingar. Ett potentiellt straffritt område skulle kunna utgöras av mer passivt 

deltagande i terroristorganisationer, som varken innebär att någon terroristgärning begås eller 

att medhjälpande sker i tillräcklig grad för att kunna vara straffbart. Alla gärningar som begås 

inom en terroristorganisation torde således inte vara straffbelagda idag. Själva deltagandet i 

organisationer som begår terroristbrott borde dock kunna anses klandervärt i sig och även 

innebära ökad risk för framtida terroristbrottslighet. Det tycks dock inte vara aktuellt att 

straffbelägga sådant deltagande eftersom tilläggsdirektivet omfattar stridande inom 

terroristorganisationer. Stridshandlingar, som inte utgör krigsbrott eller terroristbrott, och som 

förtas inom ramen för en terroristorganisation i en konflikt skulle dock till viss del kunna vara 
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straffria.
169

 För att det straffbara området skulle träffa sådana handlingar borde 

kriminaliseringen omfatta allt stridande som sker inom ramen för en terroristorganisation.  

Möjligtvis skulle en sådan kriminalisering även kunna medföra ökade möjligheter att bevisa 

brottslighet, t.ex. om persons medverkan till ett visst terrorist- eller krigsbrott endast kan 

bevisas genom personens koppling till en viss terroristorganisation som har tagit på sig 

ansvaret för terroristhandlingen.  

4.5.2.2.Möjliga lagförslag 

Ovan görs bedömningen att en kriminalisering av stridande utomlands inom ramen för 

terroristorganisationer skulle kunna fylla ett behov under förutsättning att det görs en 

koppling till terroristorganisationer. I nedanstående avsnitt diskuteras möjliga utformningar av 

en sådan kriminalisering. I kapitel 6 nedan diskuteras närmare vilka konsekvenser detta har ur 

legalitetshänseende och i kapitel 7 diskuteras konsekvenserna för rättssäkerheten i 

rättstillämpningen. Nedanstående framställning hålls kort och syftar till att ge en översikt över 

de avvägningssvårigheter i förhållande till andra rättigheter och regleringar som kan 

förekomma.  

Eftersom det inte finns någon befintlig legaldefinition av terroristorganisationer är frågan hur 

en sådan kriminalisering skulle utformas. Ett alternativ vore att koppla straffansvaret till EU:s 

och FN:s terroristlistor. Det straffbara området skulle således bero på vilka organisationer som 

upptecknas på terroristlistorna. Detta skulle emellertid innebära att de legalitets-och 

rättssäkerhetsbrister som listningsprocedurerna är förknippade med också överförs till 

kriminaliseringen, se närmare nedan i kapitel 5.  

Eftersom organisationer snabbt kan byta skepnad och även verka i andra syften än i 

terroristsyften kan det tyckas olämpligt att koppla ett straffansvar till listor.
170

 Ett annat 

alternativ vore att införa en legaldefinition av terroristorganisationer. En möjlig utformning 

skulle kunna vara att införa av en bestämmelse i rekyteringslagen som straffbelägger: 

’’stridande eller annat deltagande i organisationer som ägnar sig mestadels eller uteslutande åt 

särskild allvarlig brottslighet’’.  

Ytterligare ett alternativ vore att koppla straffansvaret till uppsåtet för att straffbelägga fler 

terroristrelaterade handlingar som sker i konflikt.
171

 En sådan kriminalisering skulle dock med 
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största sannolikhet komma att träffas av den befintliga terrorist-och krigsbrottslagstiftningen. 

Som konstaterats ovan kan det visserligen förekomma andra handlingar inom ramen för 

terroristverksamhet som inte är straffbelagda. Listan över sådana potentiella gärningar torde 

vara allt för lång för att uppräknas i lagtext och därför måste en avgränsning göras till syftet 

bakom gärningarna alternativt till terroristorganisationer.  

När straffansvaret kopplas till viss organisationstillhörighet måste avvägningar göras mot 

vissa rättigheter och friheter som aktualiseras t.ex. föreningsfriheten och rörelsefriheten. 

Dessa rättigheter är relativa, vilket betyder att de får inskränkas under vissa förutsättningar.
172

 

En av förutsättningarna är att inskränkningarna inte ska vara mer ingripande än nödvändigt 

vilket innebär att kriminaliseringarna måste avgränsas på ett tydligt sätt. Detta kan få olika 

konsekvenser för rättssäkerheten beroende på hur avgränsningarna görs. Om det t.ex. införs 

specifika undantag för när straffansvar inte ska dömas ut, kan det komma att påverka lagens 

begriplighet och överskådlighet.
173

 Det kan också innebära att lagen blir stelbent vilket 

komplicerar rättstillämpningen.
174

 För att undvika detta skulle en undantagsbestämmelse 

kunna utformas mer i form av en generalklausul, t.ex. en skälighetsbedömning. En mer 

flexibel lagstiftning gör det möjligt för rättstillämparen att ta hänsyn till nödvändiga 

omständigheter för det specifika fallet. Detta öppnar dock upp för en ojämn och orättvis 

rättstillämpning.  Bedömningen skulle oundvikligen leda till att svåra avvägningar av snarast 

politisk än juridisk karaktär. En mer generell utformad lagregel gör även att det straffbara 

området blir otydligare. Problematiken avseende utformningen av lagen belyses närmare i 

kapitel 6 och 7 nedan. 
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II. ANALYS 

5. Säkerhetsrådets sanktionsregimer, rättssäkerhet och processuella 

rättigheter 

Alla FN:s medlemsstater är skyldiga att lagföra terrorister och terroristorganisationer och föra 

upp dem på de gemensamma terrorlistorna.
175

 Sanktionslistan är tillgänglig för alla länder och 

gör att samma sanktioner riktas mot de listade var de än befinner sig. Eftersom det inte finns 

någon gemensam definition av terrorism
176

 kan det innebära att personer listas på helt olika 

villkor, beroende på staternas ensidiga uppfattning om terroristbegreppet.
177

 Detta kan anses 

mycket problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt och utifrån legalitetsprincipen.
178

 Enligt Dick 

Marty, utredare för Europarådets parlamentariska församling, så brukade listningen dock ske 

utan att det krävdes någon vidare motivering eller bevisning:  

‘A country proposes that a person be added, often without giving any detailed reasons, even to the 

other members of the Sanctions Committee, and the Committee agrees without hearing or even 

notifying the person concerned’.
179

  

Sanktionsregimerna tycks alltså ha präglats av påtaglig godtycklighet. De sanktioner som 

drabbar de listade individerna består utav frysning av tillgångar, bevakning och 

reserestriktioner.
180

 Detta inskränker rättigheter såsom äganderätten, rätt till privatliv och 

rörelsefrihet.
181

 Även flera processuella rättigheter aktualiseras.
182

 Vid ett flertal tillfällen har 

EU-domstolen bedömt att sanktionsbeslutens åsidosatt rätten till försvar, rätten att bli hörd 

och/eller rätten att få beslut emot sig motiverade.
183

 Problematiken diskuteras närmare i 

kapitlet nedan. 

                                                 
175

 Följer av art. 24, 25 och 103 i FN-stadgan att medlemsstaterna är bundna av säkerhetsrådets resolutioner, de 

specifika kraven som följer av UNSEC RES 1267 (1999), 1373 (2001) och 1889 (2008), se ovan kapitel 3.  
176

 Se kapitel 2 ovan. 
177

 Saul 2006, s.214. 
178

 Jämför kapitel 4.1. ovan. 
179

 Marty, Dick, UN Security Council black lists: Introductory memorandum, Committee on Legal Affairs and 

Human Rights, Parliamentary Assembly, AS/jur 9 (2007). 
180

 Regeringskansliets gemensamma webbplats (utg), regeringen.se, Sanktioner mot terrorism, 

’’http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-

terrorism/’’, lydelse den 3 juli 2015. 
181

 Dessa rättigheter skyddas i RF och EKMR, se de individuella rättigheterna i kapitel 4.2. ovan. 
182

 Se de processuella rättigheterna i kapitel 4.2. ovan.  
183

Se tex. Mål nr. T-228/02 People’s Mojahedin Organization of Iran mot Rådet, 2008, s. II-3019; de förenade 

målen C-402/05 P och C-415/05 P, Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, 

2008, s. I-6351; se även om sanktionregimernas brister i förhållande till mänskliga rättigheter och rättssäkerhet: 

Cameron, s. 64 f.,  Heupel, s. 131; Fisher & Keller, s. 306 f. 
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5.1. Tillämpligheten av de processuella rättigheterna 

Sanktionsåtgärderna och listningsproceduerna som sådana har ansetts utgöra legitima 

undantag för att inskränka vissa rättigheter, bl.a. rätten att bli hörd. Inom EU har tribunalen 

konstaterat att "rätten till försvar [inte] medför en ovillkorlig rätt att yttra sig innan en åtgärd 

vidtas som innebär civilrättsliga eller administrativa sanktionsåtgärder", vilket ansågs följa av 

EU:s rättighetsstadga, EKMR och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner.
184

 Säkerhetsrådet har förklarat att sanktionerna är ’’preventativ in nature and not 

reliant upon crimnal standards set out under national law’’.
185

  

Åtgärdernas karaktär får således betydelse för tillämpligheten av processuella rättigheter. 

Listningsprocedurerna ses inte som straffrättsliga processer och sanktionerna utgör inget 

straff.
186

 Det krävs därför inte att den listade ska ha förfarit kriminellt för att drabbas av 

sanktionerna. Detta sänker också kraven på rättssäkerhet och vissa av de processuella 

rättigheterna blir inte direkt tillämpliga eftersom de endast tillämpas vid straffprocess.
187

 

Enligt EU-domstolens praxis finns dock inget absolut krav på att åtgärden ska vara 

straffrättslig för rätt att överklaga (inklusive rätt till motivering) ska kunna göras gällande.
 188

 

Så länge åtgärden går individen emot torde dessa rättigheter vara tillämpliga. 

5.2. Berörda processuella rättigheter 

Nedan diskuteras listningsprocedurerna i förhållande till de processuella rättigheter som 

definierats i kapitel 4 ovan. Rättigheterna aktualiseras både vid listningsproceduren samt om 

den sanktionerade väcker talan i domstol om ett redan antaget listningsbeslut.  

5.2.1. Rätt att bli hörd och rätt att överklaga  

De initiala sanktionsåtgärderna och listningen sker utan att den enskilda blivit hörd. Vid 

inrättandet av 1267-sanktionerna fanns det ingen möjlighet för den anklagade att få 

listningsbeslutet överprövat.
189

 Endast medlemsstaterna kunde initiera en 

avlistningsprocess.
190

 Förbättringar har skett sedan dess och numera kan den enskilde på eget 

initiativ lämna in en begäran om att bli avförd från listan. Begäran lämnas till EU:s 

                                                 
184

 Mål nr. T-228/02 People’s Mojahedin Organization of Iran mot Rådet para. 71.  
185

 Enligt definitionen av ’’targeted sanctions’’ i U.N. SC RES 1735 (2006). 
186

 Cameron, s. 65. 
187

 Kraehenmann, s. 37.  
188

 Enligt EU-domstolens praxis gäller t.ex. rätten till försvar och rätten även vid förvaltningsrättsliga beslut, se 

Mål T-47/03, Jose Maria Sison mot rådet para. 139; de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Kadi och Al 

Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, 2008, s. I-6351. 
189

 Se  Heupel, s. 131. 
190

 Keller & Fischer, s. 306.  
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ministerråd avseende sanktioner enligt 1373 och till en särskild inrättad ombudsperson i 

generalsekretariatet avseende sanktioner enligt 1267.
191

 Ombudspersonen är en ny företeelse 

och som inrättats efter skrap kritik och rättsavgöranden som fastslagit att 

listningsprocedurerena inte i tillräcklig mån tillgodoser den enskildes processuella 

rättigheter.
192

 Möjligheterna att initiera en avlistningsprocess, eller få beslutet prövat av en 

domstol, är dock fortfarande relativt små.
193

 

5.2.2. Rätt till information och motivering av listningsbeslutet 

Genom uteblivna eller bristande motiveringar försämras möjligheterna att överklaga beslutet. 

EU-domstolen har konstaterat att eftersom rätten att bli hörd åsidosätts vid de initiala 

sanktionsåtgärder, höjer det kraven på god motivering för att tillgodose individens möjlighet 

att överklaga åtgärderna.
194

 Utan motivering till listningsbeslutet är det också svårt att 

förbereda ett försvar. Parternas likvärdighet (equality of arms) kan därmed inte tillförsäkras.
 

195
 Detta förhållande gör det även svårt för det överprövande organet att göra en rättvis 

bedömning. Enligt Europadomstolens praxis
196

 ska Europakonventionens rättigheter och 

skyldigheter tolkas så att de får ett praktiskt genomslag och inte bara blir ’’illusoriska eller 

teoretiska’’.
197

 Rätten till god motivering utgör således en del av rätten till effektiva 

rättsmedel (art. 13 EMKR) eftersom det är en förutsättning för att rättigheten ska få ett 

praktiskt genomslag. Dessutom har Europadomstolen slagit fast att beslut som inskränker de 

mänskliga rättigheterna i EKMR ska innehålla tillräckliga och utförliga motiveringar.
198

 

                                                 
191

 Regeringskansliets gemensamma webbplats (utg), regeringen.se, Sanktioner mot terrorism, 

’’http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-
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 Bring, Mahmoudi & Wrange, s. 194. 
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 Mål C 417/11 P Europeiska unionens råd mot Nadiany Bamba, 2012, s. 1-0000 p. 39-41. 
195

 Anses utgöra en del av rätten till rättvis rättegång enligt art 6 EKMR: Europarådet/Europadomstolen om de 

mänskliga rättigheterna (utg), www.echr.coe.int, Guide on article 6, Right to Fair Trial (criminal limb)¸ 

’’http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf.’’, lydelse den 22 oktober 2015, s. 19 f. 
196

 Notera skillnaden mellan EU-domstolen och Europadomstolen. Till skillnad från EU-domstolen är inte 

Europadomstolen kopplad till EU utan har inrättats i syfte att garantera efterlevnaden av EKMR och är kopplad 

till Europarådet. EU har dock tillträtt EKMR varför EU-domstolen har att ta hänsyn både till rättigheterna i 

EKMR och i EU:s rättighetsstadga, vilka många gånger sammanfaller. 
197

 Akandji-Kombe, s.10. 
198

 Inskränkningar i mänskliga rättigheter kräver lagstöd, att syftet bakom inskränkningen ska vara legitimt och 

att åtgärden måste vara nödvändig och proportionerlig utifrån det legitima syftet. Vidare har Europadomstolen i 

sin praxis ställt upp ett krav på att beslut att inskränka rättigheter ska innehålla tillräckliga och utförliga 

motiveringar. Se bl.a. Pedersen och Baadsgaard mot Danmark, dom den 17 december 2004, App. nr. 49017/99, 

para 70. 
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5.2.3. Rätt till opartisk domstolsprövning och oskuldspresumtionen 

Påtryckningar från framförallt Sverige och EU-länderna har lett till förbättringar avseende 

FN:s sanktionsregimer,
199

 vilka införts genom flera tilläggsresolutioner.
200

 Flera 

rättssäkerhetsproblem kvarstår dock.
201

 Trots att möjligheterna att initiera en begäran om 

avlistning har ökat, tillgodoses fortfarande inte rätten till prövning inför en opartisk domstol 

till fullo, eftersom prövningen sker av politiska eller administrativa organ.
202

 Kriterierna för 

att bli uppförd på listan är alltjämt vaga.
203

 Själva systematiken består i att sanktionera 

individer på grund av att de anses ha kopplingar till vissa terroristorganisationer, snarare än att 

de överträtt bestämda lagbestämmelser. Sanktionsregimerna och listningsprocedurerna har 

anklagats för att brista i bevishänseende, vilket innebär att oskuldspresumtionen åsidosätts.
204

 

Beslutsfattningen sker ytterst från politiskt håll.
205

 Sanktionsregimerna har också anklagats för 

att leda till ’’guilt by association’’. Detta innebär att skuld fastställs p.g.a. misstanke om 

samröre med organisationer som stämplats som terroristorganisationer, utan att varken 

kopplingen till organisationen eller skälen bakom terroriststämplingen utreds närmare.
206

 

Denna systematik innebär inte bara att individens rättigheter eftersätts utan förefaller även 

ytterst tveksam ur legalitets- och rättssäkerhetssynpunkt. Inom EU finns dock numera en rätt 

att få sanktionsbesluten prövade vid någon av EU:s domstolar.
207

 

5.3. Sanktionsregimerna i Sverige och EU 

Sanktionsbesluten blir direkt tillämpliga i Sverige eftersom de införs genom direktverkande 

EU förordningar och beslut.
208

 De problem avseende rättssäkerheten och mänskliga rättigheter 

som uppstått till flöjd av FN:s resolutioner smittar givetvis av sig både på europarättslig och 

på nationell nivå. Vad gäller individens rätt till effektiva rättsmedel och opartisk 
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200
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 Marty, Dick, UN Security Council black lists: Introductory memorandum, Committee on Legal Affairs and 

Human Rights, Parliamentary Assembly, AS/jur 9 (2007). 
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49 

 

domstolsprövning är dock förhållandena något bättre på europarättslig nivå eftersom EU:s 

listningsbeslut kan överklagas till EU:s domstolar.
209

  

Avseende 1267-regimen styrs listningen av FN:s sanktionskommitté och utrymmet att vidta 

åtgärder på EU-nivå är begränsat. Emellertid har påtryckningar från EU:s domstolar och de 

förändrade procedurerna i FN:s sanktionskommitté
210

, resulterat i att det antagits en 

förordning (1286/2009)
211

 för att bättre tillgodose den listades rätt till försvar.
212

 Framför allt 

har procedurer utvecklats för utfärdande av motiveringar på grundval av FN:s motivering, 

meddelanden med information om motiveringar till den listade samt översyn av EU:s 

listningsbeslut i fall att den listade anför invändningar mot motivering och listning.
213

  

Beträffande 1373-regimen styrs den direkt av EU varför möjligheten att vidta åtgärder för att 

förbättra individens säkerhet är större. År 2007 gjordes en översyn av rådets arbetsmetoder 

och beslut om sanktioner mot enskilda, kopplat till genomförandet av resolution 1373.
214

 

Översynen resulterade i att procedurerna för underrättelse och motivering om beslutet 

skärptes. Motiveringen ska vara tillräckligt detaljerad för att den berörda ska kunna förstå 

skälen för beslutet.
215

 Berörda individer och grupper ska också ges möjlighet att lämna 

underlag som stöd för en begäran att bli avförd från listan, samt informeras om möjligheten 

att väcka talan mot listningsbeslutet vid EU:s förstainstansrätt. Ytterligare en åtgärd som 

stärker rättssäkerheten är att arbetsmetoderna och procedurerna runt EU:s beslut om 

sanktioner mot terrorism och översyn numera är offentliga. Detta innebär att en rad 

förbättringar gjorts för att efterleva de krav som ställs i art 6 och 13 i EKMR.
216
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216

 Se kapitel 5.1. och 4.2 ovan. 
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5.4. Säkerhetsrådets sanktionsregimer och resolution 2178 

Säkerhetsrådets tidigare antagna resolutioner aktualiseras vid implementeringen av resolution 

2178 och åtgärder mot utländska terroriststridande eftersom utländska stridande redan kan 

komma att bli föremål för FN:s tidigare antagna och implementerade resolutioner.
217

 I 

resolution 2178 påminns om medlemsstaternas skyldigheter att efterleva tidigare förpliktelser, 

bl.a. avseende sanktionsregimerna mot terrorister. Resolutionen utgör således en del i FN:s 

anti-terrorismsystem och måste därför utläsas tillsammans med övriga resolutioner och 

förpliktelser på terrorismområdet. I resolutionen ges fortfarande ingen definition av 

terroristbegreppet. Däremot ges specifika direktiv om vad som måste kriminaliseras, nämligen 

terroristresor och terroristträning. Det lämnas upp till medlemsstaterna själva att avgöra hur 

förpliktelserna bäst införlivas i nationell lagstiftning.  Detta ger Sverige vissa möjligheter att 

undvika de problematiska aspekter som tidigare förknippats med säkerhetsrådets 

terroristsanktioner, bl.a. avseende rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Avseende 

mänskliga rättigheter så avviker resolution 2178 från tidigare resolutioner genom att den 

redan i preamblen betonar vikten av mänskliga rättigheter. 

5.5. Kommentar om sanktionsregimerna och säkerhetsrådets mandat 

Ur ovan beskrivna resolutioner går det att utläsa en trend, nämligen att säkerhetsrådet 

resolutioner inte längre enbart tar sikte på en begränsad konflikt utan ’’the abstract 

pheonomenon of international terrorism as such’’.
218

 Vissa menar att detta innebär att 

säkerhetsrådet har utökat sitt eget mandat till att närmast komma att bli en slags global 

lagstiftare.
219

 Detta gäller inte minst resolution 2178, där lagstiftningskraven är detaljerade 

och preciserade. Detta kan tyckas strida mot principen om att icke-inblandning i staternas 

interna angelägenheter, som bland annat innefattar exklusivitet att stifta nationella lagar som 

binder medborgarna, och som utgör en av FN:s grundprinciper enligt FN-stadgan.
220

 Så länge 

det föreligger ett konkret hot mot den internationella freden eller säkerheten så finns det ingen 

formell begränsning för säkerhetsrådet att utfärda bindande förpliktelser under VII kapitlet i 

FN-stadgan.
221
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218
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219
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220
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6. Kriminaliseringsförslagen och allmänna rättsprinciper 

Straff utgör ett långtgående statligt ingripande men anses under vissa förutsättningar 

nödvändigt. På grund av dess ingripande natur bör straffrättsliga åtgärder användas restriktivt 

och i enlighet med rättsstatliga principer.
222

  

I preamblen till resolution 2178 betonas att alla operativa åtgärder (kriminaliseringarna) måste 

vidtas i enlighet med mänskliga rättigheter, folkrätten och rättsstatens principer. 

Nedanstående analys läggs mindre fokus på de rättigheter som belysts i utredningen och mer 

fokus på de allmänna rättsprinciper som aktualiseras till följd av de berörda 

kriminaliseringsåtgärderna. Närmare bestämt diskuteras hur kriminaliseringarna förhåller sig 

till de allmänna principer som presenterades i kapitel 4.1. ovan.  

6.1. Terrorismresor och terroristträning 

Många av de problem som aktualiseras vid kriminalisering av terrorismresor aktualiseras 

också vid en kriminalisering av mottagande av terroristträning. Båda kriminaliseringarna 

avser gärningar i förstadiet till terroristbrottet, vilket innebär att de i viss mån kan komma att 

straffas inom ramen för de osjälvständiga brottsformerna av terrorism. I den svenska 

utredningen konstateras dock att terrorismresor och terroristräning inte alltid kan straffas inom 

ramen för de osjälvständiga formerna av terroristbrott. Det beror på att bestämmelserna har 

begränsad räckvidd.
223

 De rättssäkerhetsargument som ligger bakom de osjälvständiga 

brottens begränsningar aktualiseras också vid införande av nya kriminaliseringar i förstadiet. 

Eftersom dessa aspekter inte berörs närmare i utredningen ska de diskuteras i nedanstående 

analys. Vidare analyseras också lagförslagens förhållande till de allmänna rättsprinciper som 

definierats i kapitel 4 ovan. 

Både utbildningsbrottet och resebrottet föreslås avse särskilt allvarlig brottslighet och införas i 

rekryteringslagen. De tekniska svårigheterna vid utformningen av lagtexten torde mer eller bli 

detsamma för de två kriminaliseringarna. För tydlighetens skull och för att undvika 

överlappningar har nedanstående analys koncentrerats till resebrottet. Diskussionen borde 

dock till stor del även kunna tillämpas på en kriminalisering av terroriststräning. I slutet av 

kapitlet återkopplas till skillnaderna mellan de två brottsformerna. 

  

                                                 
222

 Wahlgren, s. 40 f.  
223

 a.a., s. 65- 69. 
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6.1.1. Legalitetsprincipen och obestämdhetsförbudet 

Lagförslaget angående kriminalisering av terrorismresor lyder:  

Den som, i avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet eller meddela eller motta 

instruktioner enligt 5 eller 5 a §, reser till ett annat land än det land där han eller hon är 

medborgare döms till fängelse i högst två år.  

Det straffbara i bestämmelsen framstår som något otydligt p.g.a. att särskilt allvarlig 

brottslighet är en lagteknisk term som inte definieras i själva bestämmelsen.  I 2 § i 

rekryteringslagen (se kapitel 4.3.3. ovan) definieras begreppet genom en lista i andra med 

hänvisningar till andra lagar och internationella konventioner.
224

 Det görs även 

korshänvisningar till 5 och 5 a) § § i lagen som handlar om terroristträning. Vidare anges att 

det är straffbart att göra resan med avsikt att förbereda särskilt allvarlig brottslighet utan 

någon hänvisning till förberedelsebrottet i 23:e kapitlet i BrB.
225

 Förberedelse till själva 

resehandlingen föreslås dock inte bli kriminaliserat.
226

 Förberedelsen avser avsikten att begå 

särskilt allvarlig brottslighet, t.ex. resor i syfte att förbereda terroristbrott.
227

 Hänvisningen till 

förberedelse är komplicerad eftersom inte alla de gärningar som omfattas av begreppet 

särskild allvarlig brottslighet är kriminaliserade på förberedelsestadiet, vilket krävs för att 

straffansvar ska aktualiseras. Som framgått föreslås även terroristträning inkluderas i 

bestämmelsen, vilket innebär en ytterligare ökning av straffbara förberedelsestadier. I 

utredningen uttalas att:  

I kravet på att resan ska begås i avsikt att förbereda särskilt allvarlig brottslighet ligger även att den 

förberedande gärningen, om den skulle inträffa, ska vara straffbelagd i svensk rätt. Utanför 

straffansvaret faller därmed resor som begås för att förbereda särskilt allvarlig brottslighet som inte 

är straffbelagd på det förberedande stadiet, t.ex. finansieringsbrott enligt 3 § finansieringslagen. I 

annat fall skulle straffansvaret omfatta resor som begås i avsikt att utföra en gärning som inte är 

straffbar enligt svensk rätt.
228

 

Att förberedelse enligt lagbestämmelsen ska tolkas på detta sätt är inget som framgår explicit 

av lagtexten. Eftersom denna tolkning inte heller kan anses uppenbar kan det leda till 

oklarheter över vad som är straffbart, vilket kan tyckas allvarligt ur legalitetssynpunkt.
229

 Mot 

denna bakgrund vore det mer önskvärt att det framgick av texten att det endast är de gärningar 

som straffas på förberedelsenivå enligt 23:2 BrB som avses. Emellertid skulle detta ge upphov 
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till ännu fler hänvisningar i lagtexten och att den kanske skulle framstå som ännu mer 

oöverskådlig.
230

  

Det råder dock inget principiellt förbud mot straffbestämmelser som fylls ut genom 

hänvisningar till andra regler, s.k. blankettstraffbud.
231

 Den omständigheten att det krävs 

efterforskning och överväganden för att veta vad som är straffbart innebär i sig inte att den 

tydlighet och precision som principen om obestämdhetsförbudet kräver ska anses eftersatt.
232

 

En del blankettstraffbud kan dock anses möta allvarliga betänkligheter i legalitetshänseende, 

t.ex. straffbud som uteslutande bygger på allmänna hänvisningar till EU-rättsliga normer på 

ett visst område.
233

 Av motsvarande skäl kan hänvisningarna till internationella konventioner i 

definitionen av särskilt allvarlig brottslighet
234

 kritiseras utifrån legalitetsprincipens 

obestämdhetsförbud. Denna lagstiftningsteknik tycks ha blivit allt vanligare, och på grund av 

detta förefaller det mindre troligt att bestämmelsen skulle anses stå i direkt strid mot 

legalitetsprincipen.
235

  

Det aktuella lagförslaget innebär även en del avgränsningssvårigheter, vilket delvis förklaras 

av terrorismbegreppets mångsidiga och svårdefinierade karaktär, se kapitel 2 ovan. Eftersom 

själva resegärningen är neutral och generell till sin natur, innebär att den kan vidtas i många 

fler syften än att begå terroristhandlingar. Kriminaliseringen innebär en inskränkning i 

individens rörelsefrihet. För att inskränkningen inte ska ses som otillbörlig måste det göras 

tydliga avgränsningar över vilka resehandlingar som är straffbara, vilket också konstateras i 

utredningen.
236

 

Som avgränsning föreslås att det uppställs ett farerekvisit i en fristående paragraf. Det innebär 

att straffansvar inte inträder om faran för brottets fullbordan endast varit obetydlig eller 

gärningen på grund av andra omständigheter är att bedöma som ringa.
237

 Enligt utredaren 

medför ett sådant rekvisit viss flexibilitet i rättstillämpningen och gör att straffansvaret inte 

blir alltför långtgående eller får orimliga konsekvenser för den enskilde.
238

 Även om 

undantagsmöjligheter är nödvändiga när det handlar om kriminaliseringar långt ut i förstadiet, 
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är sådana avgränsningar aldrig oproblematiska. Undantagsmöjligheter leder ofta till att 

lagregeln och straffansvaret blir mindre tydligt. Att avgränsa straffansvaret genom farerekvisit 

är dock en vedertagen metod och kan därför inte anses stå direkt i strid med 

obestämdhetsförbudet.
239

 

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att resor till det egna medborgarskapslandet inte 

omfattas. Detta undantag har varit nödvändigt för att bestämmelsen inte ska strida mot 

grundläggande fri- och rättigheter i Europakonventionen och regeringsformen. Enligt dessa 

bestämmelser har rätt att återvända till sitt eget medborgarskapsland.
240

 Gärningsmän som 

begår samma handling men har inte har samma medborgarskap kan komma att bestraffas 

olika.  Det måste dock anses lika allvarlig att företa en terroristhandling även om det sker i det 

egna medborgarlandet. Undantaget tycks därför leda till en lucka i lagen. Sammanfattningsvis 

kan alltså konstateras att utformningen av lagregeln är sammankopplad med flera lagtekniska 

svårigheter. 

6.1.2. Principen om straffvärda gärningstyper 

I kapitel 4.1.3. definierades vad som i denna uppsats kallas principen om straffvärda 

gärningstyper, samt begreppen straffvärde och gärningstyper. Vad gäller straffbara 

gärningstyper kan sägas att resegärningen rent objektivt är en neutral, klanderfri gärning som 

därför saknar straffvärde. Straffvärdet, dvs. brottets klander, är helt beroende av den 

subjektiva sidan av gärningen, dvs. avsikten bakom resan. Undantaget i straffbestämmelsen 

för resor till egna medborgarskapslandet leder också till en förskjutning från gärningstyper till 

gärningsindivider, se ovan 6.1.1.  

Syftet med att straffbelägga resegärningen är att på ett tidigt stadium kunna ingripa mot 

terroristbrott och särskilt hindra utländska terroriststridande. Som nämnts tidigare är försök, 

förberedelse och stämpling till terroristbrott redan kriminaliserat. Terrorismresor faller ibland 

utanför det straffbara området för dessa bestämmelser enligt den svenska utredningen, se 

kapitel 4 ovan.
241

 Ökningen av terrorismresor, samt terroristbrottets allvarliga natur och 

potentiella skadeverkan, har lett till att det ansetts motiverat att införa straffansvar vid ett 

tidigare skede och även vid de tillfällen då de osjälvständiga brottsformerna till terroristbrottet 

inte aktualiseras. 
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Huvudregeln inom svensk straffrätt måste anses vara att det är objektiva klandervärda 

gärningar som kan bli föremål för kriminaliseringar.
242

 En allmän förutsättning för 

förutsägbarhet i straffrätten torde också vara att det ska finnas något objektivt klandervärt hos 

de gärningar som straffbeläggs. Detta följer även av principen om straffvärda gärningar. De 

osjälvständiga brottsformerna, liksom andra förfältsdelikt, utgör undantag från denna 

huvudregel eftersom straffansvar inträder vid en tidpunkt när gärningsmannen ännu inte har 

orsakat någon skada på det bakomliggande skyddsintresset.
243

 Undantag bör tillämpas med 

restriktivitet. På grund utav detta har inte försök, förberedelse och stämpling getts allmän 

tillämplighet utan det krävs ett särskilt stadgande för att straffansvar ska inträda.
244

 Vidare har 

det ansetts nödvändigt att även begränsa tillämpningsområdet till vissa specifika gärningar för 

att på så sätt få någon form av objektiv förankring och för att förutsägbarhet ska kunna 

upprätthållas. Vid försök krävs t.ex. att försökspunkten ska vara nådd, dvs. brottsgärningen 

måste vara påbörjad. För att terrorismresor ska kunna bestraffas inom ramen för försök till 

terroristbrott krävs att terroristbrottet kan anses påbörjat genom resan. Det kan t.ex. handla om 

att gärningsmannen haft en avsikt att kapa flygplanet som han eller hon reser med.
245

 Vid 

förberedelsebrottet har straffansvaret begränsats till vissa typer av gärningar som anses vara 

sammanlänkade med brott i allmänhet, t.ex. mottagande av pengar, befattning med vapen eller 

liknande (se första stycket BrB 23:2). Stämplingsansvaret har dock inte begränsats till vissa 

gärningar och kan därför inträda tidigt i förstadiet till fullbordat brott. Ansvar inträder redan 

när någon i samråd med annan beslutat att begå gärningen eller söker anstifta annan eller 

erbjuder sig att utföra den (se andra stycket BrB 23:2). På grund av att stämplingsansvaret 

inträder så pass tidigt, är det endast de allvarligaste brotten (däribland terroristbrott) som 

belagts med stämplingsansvar. I utredningen konstateras att stämplingsbestämmelsen skulle 

kunna tillämpas i det fall en person i samråd med annan beslutar sig för att vidta en resa för att 

begå terroristbrott, dock inte vid terrorismresor som beslutas enskilt eller där fara för 

terroristbrottets fullbordan varit ringa. På grund av detta anses stämplingsbestämmelsen inte 

vara tillräcklig för att leva upp till resolutionens kriminaliseringsförslag. Emellertid föreslås 

resebrottet också kopplas till farerekvisitet i 7 § i rekryteringslagen, vilken lyder:  
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Till ansvar enligt denna lag döms det inte om det funnits endast obetydlig fara för att gärningen 

skulle leda till förövande av särskilt allvarlig brottslighet eller om gärningen med hänsyn till 

andra omständigheter är att anse som ringa.246  

Vid farebedömningen beaktas om resan på ett inte obetydligt sätt ökat risken för fullbordat 

terroristbrott.
247

 Gärningen kan vidare vara att bedöma som ringa om det återstått flera led 

eller måste konstrueras en mycket lång gärningskedja för att nå fram till en punkt då det 

uppstår allvarlig skada.
248

 Detta kan jämföras med farerekvisitet i stämplings-och 

förberedelsebestämmelsen som lyder:  

Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.
249

 

Gärningen bedöms som ringa när brottets fullbordan är så avlägsen i tiden eller kräver sådana 

ytterligare åtgärder att det föreligger ringa fara för att brottet ska komma till stånd.
250

 

Eftersom farebedömningarna är så snarlika torde ett uteslutande av stämplingsansvar p.g.a. 

ringa fara också medföra uteslutande av ansvar för resebrottet. Detta innebär att skillnaderna 

mellan det straffbara området mellan resebrottet och stämpling till terroristbrott främst torde 

bestå i att resebrottet även skulle träffa de undantagsfall då terrorismresor begås utan samråd 

med någon annan.  

Som konstaterats är själva resegärningen neutral och det klandervärda bestäms av dess 

koppling, genom gärningspersonens avsikt, till framtida terroristbrott. Straffbeläggande av 

neutrala gärningar som ett led i att motverka en annan klandervärd gärning kan i vissa fall 

anses legitimt. En förutsättning är dock att det beteende som kriminaliseras faktiskt ökar 

risken för den skada som ytterst avses förhindrad, dvs. i detta fall terroristbrott.
251

 Utländska 

terroriststridande karaktäriseras just av att de reser till tredje stat för att begå, förbereda eller 

tränas för terroristbrott. Resor utgör därmed ofta ett förberedande led till terrorhandlingar. 

Möjligtvis skulle en kriminalisering av resor kunna motiveras med anledning av att 

resegärningen kan anses utgöra en gärning som typiskt sett leder till, eller förknippas med 

brott, så som förberedelsegärningarna i 23:2 BrB. En sådan bedömning skulle dock öppna upp 

för fler kriminaliseringar av förfältsgärningar till terroristbrott och annan grov brottslighet. 

För att en kriminalisering ska anses legitim bör den dock kunna motiveras utifrån 

straffvärdeprincipen. Enligt Petter Asp har avståndet mellan gärning och skada betydelse för 
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straffvärdet och legitimiteten av en kriminalisering.
252

 Eftersom avståendet mellan gärning 

och skada är mer avlägset hos ett förfältsdelikt än hos ett skadedelikt är också straffvärdet för 

förfältsdelikt lägre. Straffvärdet av terrorismresor borde därmed vara lägre än straffvärdet för 

terroristbrott.
253

 Vid straffvärdebedömningen beaktas även skyddsintresset bakom 

kriminaliseringen. Det angelägna skyddsintresset bakom kriminaliseringen av terrorismresor 

kan därför kompensera avståndsdimensionen och höja straffvärdet av resegärningen. Enligt 

Nils Jareborg kan man ändå inte bortse från gärningstypens närhet till skyddsintresset 

eftersom en gärnings straffvärde utgör en funktion av skyddsvärdet och närheten mellan 

skyddsvärdet och gärningen: 

’’En gärningstyps straffvärde beror inte bara på det intresse eller de intressen som utgör dess 

skyddsinstresse(n), utan även på hur nära gärningstypen står ett skyddsintresse. Vad gäller den 

senare frågan kan det vara konstruktivt för gärningstypen att den  

a) Innefattar en kränkning av skyddsintresset (t.ex. att döda en person); 

b) Innefattar en fara för en sådan kränkning (t.ex. att utsätta en person för livsfara) 

c) Eljest innefattar en risk för en sådan kränkning (t.ex. att köra bil på fel sida vägen före en 

kurva); eller 

d) Under vissa omständigheter kan bidra till att skyddsintresset kränks (t.ex, att inneha ett 

skjutvapen).’’
254

 

Jareborg menar att ju längre avstånd mellan en gärning och en direkt kränkning av 

skyddsintresset, desto mindre anledning finns det att kriminalisera gärningen. På (c) – och (d) 

–nivå finns skäl för kriminalisering endast vid de viktigaste skyddsintressena och endast om 

kriminaliseringen är påtagligt effektiv enligt Jareborg. Kriminaliseringen av terroristresor 

skulle enligt Jareborgs modell falla inom b), c) eller d) området. B-nivån innebär dock att det 

ska ha förelegat konkret fara, vilket tyder på att gärningen är straffbar på försöksnivå.
 255

 

Resegärningen torde därför snarast befinna sig på c- eller d-nivå. Jareborg menar att 

kriminaliseringar av gärningar på c-eller d-nivå förutsätter dels att det bakomliggande 

intresset är att skydda de mest vitala samhällsfunktionerna, dels att kriminaliseringen 

förväntas bli påtagligt effektiv. Eftersom terrorism hotar de mest vitala samhällsfunktionerna 

är Jareborgs första rekvisit uppfyllt. Om det andra rekvisitet avseende kriminaliseringens 

effekt är uppfyllt eller inte, är dock svårare att bedöma. Enligt vissa remissinstanser till 

utredningen kommer kriminaliseringen först och främst kunna användas för att lagföra 
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återvändande utländska terroriststridande.
256

 Effekten av kriminaliseringen torde således inte 

bli att fler terroristresor kan stoppas. Det straffbara området för terrorismresor sammanfaller 

ofta med den nuvarande terroristbrottslagstiftningen, vilket begränsar effekten och behovet av 

en ny kriminalisering.
257

 Dock skulle man kunna tänka sig att en kriminalisering ändå fick 

viss effekt om bevisbördan för resebrottet visade sig vara lättare än för t.ex. stämplingsbrottet. 

Om stämplingsansvar inte kan dömas ut på grund av bristande bevisning avseende 

samrådsrekvisitet (trots att samråd troligtvis förelegat), skulle möjligtvis omständigheterna för 

att döma för resebrott däremot kunna vara klarlagda. I sådana fall skulle en kriminalisering av 

resebrott kunna fylla viss funktion. Frågan kvarstår emellertid huruvida avsikten att begå 

terroristbrott, vilket är en förutsättning för resebrottet, är möjlig att bevisa om det varken finns 

någon kommunikation med någon annan part (jämför stämpling) eller några förberedande 

gärningar i förberedelsebestämmelsens mening som vederlägger denna avsikt. Dessa 

bevissvårigheter skulle kunna göra att kriminaliseringen får begränsad effekt.
 258

 Enligt 

Jareborgs modell tycks alltså kriminaliseringen av terrorismresor vara problematisk.
 259

 Detta 

innebär dock inte att en sådan kriminalisering är illegitim. Petter Asp framhåller att ett lågt 

straffvärde i sig sällan tillräckligt för att säga att en straffreglering är illegitim eftersom många 

gärningar med ett mycket begränsat straffvärde är kriminaliserade idag.
260

 Asp tillägger också 

att gärningsmannens avsikter kan inverka skärpande på straffvärdet. När straffvärdet endast 

blir beroende av subjektiva element kan det medföra svårigheter för medborgarna att förutse 

vad som är straffbart, vilket påverkar rättssäkerheten i rättstillämpningen, se närmare 

diskussionen i kapitel 7 nedan.  

6.1.3. Slutsatser avseende kriminaliseringen av terrorismresor och 

terroriststräningen  

Trots att den föreslagna utformningen ger upphov till en svåröverskådlig och komplicerad 

lagregel tycks den inte stå i direkt strid med obestämdhetsförbudet och legalitetsprincipen. 

Det kan tyckas mer problematiskt att den kriminaliserade gärningen, dvs. resan, ligger så pass 

långt ut i förfältet till det beteende man ytterst vill förhindra (terrorism). Detta leder till att 

kraven på objektivt klander hos gärningen och principen om straffvärda gärningstyper 
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eftersätts. Som redogjorts ovan är det dock en etablerad metod inom straffrätten att under 

vissa förhållanden koppla ett överskjutande uppsåtsrekvisit till framtida handlingar (försök, 

förberedelse och stämpling till brott). När det överskjutande uppsåtet tillskrivs neutrala 

handlingar som i det föreslagna resebrottet, innebär det ett allt större avsteg från en 

handlingsstyrd straffrätt. I längden skulle det bli tanken snarare än gärningen som straffades. 

Flera av de problem som konstateras för resebrottet aktualiseras också vid ett straffbeläggande 

av utbildning avseende särskilt allvarlig brottslighet (terroristträning). Till skillnad från 

resehandlingen kan dock inte mottagande av utbildning ses som en helt neutral handling då 

utbildningen avser terrorism eller annan särskilt allvarlig brottslighet. Avståndet mellan den 

kriminaliserade gärningen och skadegärningen (terroristbrottet) är därför närmare vid 

utbildningsbrottet än vid resebrottet. Ur denna synvinkel är alltså en kriminalisering av 

terroristträning mindre problematisk.  

Sammanfattningsvis visar en analys utifrån allmänna rättsprinciper att kriminaliseringarna av 

terroristresor och terroristträning möter flera brister. Dessa aspekter medför dock inte till att 

kriminaliseringarna anses illegala eller illegitima. Däremot skulle ett gemenförande av 

lagförslagen troligtvis leda till att de diskuterade principerna försvagas, vilket skulle vara en 

problematisk rättsutveckling.
261

 

6.2. Stridande inom terroristorganisationer 

Eftersom det inte har utarbetats några lagförslag avseende stridande utomlands inom ramen 

för terroristorganisationer blir nedanstående diskussion närmast hypotetisk. Diskussionen 

kommer hållas på ett övergripande plan eftersom avsikten med analysen är att problematisera 

kriminaliseringen som metod snarare än att gå in på presumtiva detaljer. 

6.2.1. Legalitetsprincipen och obestämdhetsförbudet  

En kriminalisering som tar sikte på stridande inom EU och FN:s listade terroristorganisationer 

skulle innebära att det straffbara området skulle bli beroende av vilka organisationer som 

upptecknas på terroristlistorna. Att införa listorna i lagtexten skulle knappast vara praktiskt 

hanterbart med tanke på de 100-tals namn som finns uppförda på listorna. För att den enskilde 

ska ha någon möjlighet att förutse vad som är straffbart borde lagtexten innehålla någon slags 

hänvisning till var de uppdaterade listorna går att finna. En sådan hänvisning till helt externa 
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dokument skulle dock kunna medföra betänkligheter ur legalitetssynpunkt.
262

 Eftersom dessa 

listor förnyas skulle även omfattningen av kriminaliseringen ändras, vilket skulle medföra att 

lagen blev instabil och att det straffbara området skulle kunna upplevas som osäkert.
263

 

Ändringar skulle inte heller kunna utläsas ur lagregeln utan det skulle krävas efterforskning på 

t.ex. EU:s eller FN:s webbsidor. 

Som redogjorts för i kapitel 5 fastställs inte listningen efter några fasta kriterier eller prövas av 

en opartisk domstol utan bygger på snarast politiska beslut.
264

 På grund av detta vore det 

lämpligt att straffansvar förutsatte någon sorts skälighetsprövning eller liknande. På så sätt 

skulle rättstillämparen få möjlighet att göra en självständig prövning av den aktuella 

organisationens koppling till terrorism. Ett sådant rekvisit skulle dock göra kopplingen till 

terroristlistorna onödig och otydlig. Eftersom organisationer snabbt kan byta skepnad och 

även verka i andra syften kan det också tyckas olämpligt att koppla ett straffansvar till 

organisationer som finns uppförda på en lista. Kriminaliseringen kan förefalla högst tveksam i 

förhållande till legalitetsprincipen och förbudet mot obestämdhet.
265

 

Det andra alternativet består i att man inför en legaldefinition av terroristorganisationer för att 

avgränsa straffansvaret. I kapitel 4.5. föreslogs att en möjlig kriminalisering skulle kunna 

införas i rekyteringslagen genom att straffbelägga: ’’stridande i organisationer som ägnar sig 

mestadels eller uteslutande ägnar sig åt särskild allvarlig brottslighet’’. En sådan utformning 

skulle vara mindre problematisk i förhållande till obestämdhetsförbudet och 

legalitetsprincipen eftersom det anger vilket beteende som är straffbart. Den problematik som 

togs upp ovan avseende hänvisningar till andra lagrum och otydligheter återkommer dock vid 

en sådan utformning.   

En kriminalisering av stridande inom vissa lagdefinierade terroristorganisationer skulle kunna 

öppna upp för en mer flexibel rättstillämpning än en kriminalisering kopplad till vissa listade 

organisationer. En prövning av organisationens förhållande till terrorism möjliggör 

skälighetsbedömningar och beaktandet av andra relevanta omständigheter.  
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 Jmf diskussionen avseende blankettstraffbud i avsnitt 7.3.2.1: Enligt Asp kan en del blankettstraffbud möta 

allvarliga betänkligheter i legalitetshänseende och tar som exempel om straffbudet uteslutande bygger på 

allmänna hänvisningar till EU-rättsliga normer på ett visst område, se Asp, Jareborg & Ulväng, s. 47. 
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inte kunna upprätthållas vid en koppling till terroristlistorna: författaren. 
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 Heupel, s. 134. 
265

 Författarens slutsats; se även; Sveriges advokatsamfund, Yttrande över betänkandet Straffrättsliga åtgärder 

mot terrorismresor (SOU 2015:63); Justitiekanslern, Remissyttrande över Straffrättsliga åtgärder mot 

terrorismresor (SOU 2015:63). 
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Straffbeläggande av fler handlingar relaterade till terrorism och terroristorganisationer är även 

en fråga som utreds inom ramen för tilläggsdirektivet.
266

 De flesta straffvärda handlingar 

torde dock redan vara kriminaliserade inom ramen för den befintliga terroristbrotts- och 

krigsbrottslagstiftningen. Ett utökat straffansvar, genom t.ex. en generell kriminalisering av 

alla gärningar som sker i terroristsyfte borde, med hänsyn till förutsägbarhetsaspekter och 

obestämdhetsförbudet inte vara aktuellt.
267

  Görs avgränsningen istället till 

terroristorganisationer gäller problematiken som diskuterats ovan. 

Som framfördes i kapitel 4.5 ovan skulle en kriminalisering av stridande utomlands inom 

ramen för terroristorganisationer medföra viss avgränsningsproblematik i förhållande till vissa 

fri- och rättigheter. Eventuella undantagsregler kan som redan nämnts bli problematiska i 

legalitetshänseende eftersom de kan medföra att lagregeln blir mer obestämd, otydlig och 

svårbegriplig. 

Oavsett utformning skulle en kriminalisering av stridande utomlands inom ramen för 

terroristorganisationer vara problematisk i förhållande till legalitetsprincipen och 

obestämdhetsförbudet. Legaliteten bakom stridandet kopplas till organisationen snarare än 

själva handlingarna, vilket ger en mer gärningsmannainriktad, istället för gärningsinriktad 

straffrätt.   

6.2.2. Principen om straffvärda gärningstyper 

En kriminalisering av stridande utomlands inom ramen för terroristorganisationer skiljer sig 

från ett reseförbud eftersom själva stridandet direkt medför skada och därmed inte är en 

gärning i förfältet. Straffvärdet hos stridandegärningen kan tyckas given. Som förklarades i 

kapitel 4.5 är det dock inte det olagliga i själva stridandet som kriminaliseringen tar sikte på 

utan snarare det faktum att stridandet sker inom en terroristorganisation. Det är alltså 

omständigheten att gärningen sker inom en terroristorganisation som avgör straffvärdet. Ur 

denna aspekt blir kriminaliseringen mer problematisk då den kan sägas innebära ett avsteg 

från principen om att straffa gärningstyper och inte enskilda individer eller subjekt (en 

organisation är en juridisk person och därmed jämförbar med en individ). 
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 Dir 2015:61, s. 4 
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 Problematiken kring neutrala gärningar och syftesbedömningar som diskuterats i samband med resebrottet 

aktualiseras. Förutsägbarhet och rättssäkerhet blir ännu svårare att uppnå utan någon koppling till en gärning. 

Tilläggsdirektivet tycks inte gå så pass långt eftersom det pekar ut just kriminalisering av stridandegärningen, se 

Dir 2015:61 s. 1 f.   
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Till viss del skulle denna problematik kunna undvikas genom att det införs en legaldefinition 

av terroristorganisationer. Visserligen skulle straffansvaret fortfarande bero på kopplingen till 

organisationen men endast inträda då den aktuella organisationen gjort sig skyldiga till 

terroristgärningar. Kopplingen till de straffvärda gärningarna (terrorism) skulle dock bli 

indirekt, eftersom de har begåtts av organisationen och inte nödvändigtvis av 

gärningsmannen.  Detta riskerar att leda till ’’guilt by association’’, dvs. att person felaktigt 

beläggs med klander p.g.a. dess förhållande till något annat/annan som gjort något 

klandervärt. Även svåra bevisomständigheter kan medföra’’guilt by association’’, p.g.a. att en 

koppling till terroristorganisationer som finns uppförda på FN:s eller EU:s terroristlistor blir 

avgörande i bevishänseende. En sådan ordning strider mot grundläggande processuella 

rättigheter, t.ex. oskuldhetsprincipen som utgör en del av rätten till rättvis rättegång, se art. 6 

EKMR i kapitel 4.2. ovan. Kriminaliseringarnas förhållande till processuella rättigheter 

diskuteras närmare i kapitel 7 nedan. 

6.2.3. Slutsatser avseende kriminaliseringen av stridande utomlands 

Att koppla det straffbara området till terroristlistor som fastställs inom FN och EU förefaller 

problematiskt ur legalitetssynpunkt och i förhållande till obestämdhetsförbudet. Det straffbara 

området skulle ändras kontinuerligt. Det skulle inte vara praktiskt möjligt att införa listorna i 

lagstiftningen. För att utröna vad som straffas skulle det krävas efterforskningar, t.ex. på EU:s 

och FN:s hemsidor, för att finna de aktuella terroristförteckningarna. 

Att koppla straffansvaret till organisationer istället för gärningar medför även vissa 

problematiska aspekter som kan härledas från terroristbegreppets komplexa natur, se kapitel 2 

ovan. Eftersom politiskt tryck ofta avgör ofta listningen, innebär det att organisationer 

sammankopplas med terrorism på olika och osäkra villkor, se kapitel 5. Detta medför i sin tur 

betänkligheter ur både legitimitet och legalitetshänseende. Oavsett om straffansvar kopplas till 

terroristlistorna eller inte, kan det inte uteslutas att dessa listor kan spela en betydande roll vid 

bevisningen. Det medför att de legalitets-och rättssäkerhetsbrister som listningsprocedurerna 

är förknippade med också aktualiseras i samband med kriminaliseringarna. Kriminaliseringen 

skulle medföra att fokus förskjuts från gärning till organisationstillhörighet vilket innebär ett 

frångående från principen om straffbara gärningar. Precis som vid en kriminalisering av 

terrorismresor kan en kriminalisering av stridande utomlands leda till att de diskuterade 

principerna blir ännu mer uppluckrade. 
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7. Rättssäkerhet och processuella rättigheter 

I förgående kapitel konstaterades att lagförslagen avseende utländska terroriststridande är 

problematiska utifrån vissa allmänna rättsprinciper. Efterlevnaden av dessa principer lägger 

grunden för rättssäkerhet i övriga rättsväsendet och påverkar även individens möjligheter att 

utnyttja de processuella rättigheterna.
268

   

7.2. Terrorismresor och terroristträning 

Om en lagregel är svårtolkad eller innehåller rekvisit som är särskilt svårbevisade kan det 

medföra att rättstillämpningen blir ojämn.
269

 När straffansvaret, som vid terroristresor, blir 

beroende av uppsåtet, komplicerar det bevisbördan. Det är lättare att bevisa något konkret och 

objektivt klandervärt. Bevisning av onda avsikter och tankar riskerar att medföra godtycke 

och oenighet i rättstillämpningen.
270

  

Detta gäller inte minst i detta fall då kriminaliseringen avser en neutral gärning långt ute i 

förfältet. Enligt Asp så minskar då kraven på gärningarna, vilket kompenseras med ett 

överskjutande uppsåt.
271

 Underlaget för uppsåtsbedömningen blir då mer begränsat och 

bedömningarna blir svårare och osäkrare.
272

 Eftersom bedömningarna nästan aldrig kan 

vederläggas, ökar risken för felaktiga domar.
 273

 Det kan också leda till att ovidkommande 

faktorer, t.ex. att gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till brott eller tillhör viss grupp 

i samhället, tillmäts betydelse vid bedömningen.
274

 Rätten till rättvis rättegång och andra 

processuella rättigheter riskerar då att åsidosättas, vilket kan leda till att kriminaliseringen 

framstår som ineffektiv och orättvis (t.ex. för att den innebär risk för att många skyldiga 

frikänns eller för att oskyldiga straffas).
275

 Detta bidrar i sin tur till att lagstiftningen riskerar 

att få stigmatiserande effekt. 

Visserligen innefattar brott alltid en subjektiv uppsåtssida som måste bevisas men vanligtvis 

hänför sig uppsåtet direkt till den straffbara gärningen, t.ex. vid mord ska gärningsmannen 

haft uppsåt att döda. Ofta kan man genom härledning till orsakssambandet mellan gärningen 

och skadan bevisa uppsåtet, t.ex. att gärningsmannen medvetet har avfyrat flera skott 

(gärningen) mot offret så att denne avled (skadan). Avseende terrorismresor är bevisbördan 
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 Se kapitel 4 ovan om dessa rättigheter och principer samt förhållandet till rättssäkerhet. 
269

 Wahlgren, s. 42.  
270

 Asp I 2005, s. 82.   
271

 a.a. s. 84. 
272

 a.a 
273

 a.a 
274

 a.a 
275

 Jareborg 2001, s. 63. 



64 

 

mer komplicerad. Utöver uppsåt till resan måste en avsikt att begå terroristhandlingar
 
bevisas. 

Avsiktsrekvisitet vid terroristresor är tillskillnad från vid mord, kopplat till framtida 

handlingar. Hur bevisas en avsikt till en ännu inte inträffad handling? Det synes bli tanken 

snarare än gärningen som straffas. Drar man det längre behöver det inte vara någon skillnad 

på att vilja något och att göra något.
276

 En person kan dock ha för avsikt att begå ett brott men 

ändra sig innan brottet är begånget och före någon annan skada har skett. Därav är det 

problematiskt med kriminaliseringar långt ute i förfältet kopplade till avsiktsrekvisit. När en 

person gör en resa i avsikt att senare begå terrorhandlingar återstår många led till fullbordat 

terroristbrott. Brottets fullbordan föreslås dessutom ske redan när resan påbörjats genom att 

gärningsmannen lämnar hemmet.
277

 Personen kan komma att ändra sig innan någon skada 

överhuvudtaget har uppkommit.  

För att avsikten ska kunna bevisas måste den kopplas till någon form av objektiv gärning. 

Uppsåt till resan skulle t.ex. kunna styrkas av inhandlande av resedokument. Bevisningen av 

det överskjutande avsiktsrekvisitet är däremot svårare att bevisa eftersom det hänför sig 

terroristbrottet. Det måste bevisas att gärningsmannen uppfattade det som sannolikt att 

terroristhandlingarna skulle genomföras. Sannolikheten att dessa handlingar inträffar torde 

vara svår att fastställa redan vid resandetidpunkten eftersom gärningsmannen ofta inte ens 

själv kan förutspå framtida konsekvenser vid ett så pass tidigt skede.  Uppsåtsbedömningen, 

den långa och osäkra gärningskedja mellan resegärningen och en eventuell framtida 

terroristhandling, kan tillsammans leda till att kraven på rättssäkerhet och objektivitet 

eftersättas.
278

 

En annan följd av en svår bevisbörda kan bli att straff inte döms ut eftersom att beviskraven 

och rättssäkerheten inte anses kunna efterlevas. Detta gör att ändamålet att stoppa 

terrorismresor inte kan uppfyllas,
279

 vilket även försvagar lagstiftningens legitimitet.
280

 Även 

om straff aldrig döms ut kan dock konsekvenserna bli stora för individen eftersom hemliga 

tvångsmedel och långtgående ingrepp i privatlivet kan göras gällande redan vid en 
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förundersökning.
281

 Dessa åtgärders funktion syftar till att förhindra och beivra enskilda brott 

men eftersom de är ”hemliga” fyller de inte samma avskräckande och allmänpreventiva syfte 

som ett straff.
282

 För att ingreppet i individens privatliv ska bli proportionerligt har 

tvångsmedelsanvändningen begränsats till vissa allvarliga brott, däribland 

terrorismbrottslighet.
283

 För samhällsfarliga brott, som terroristbrottet eller grova brott mot 

rekryteringslagen, finns möjlighet att tillgripa hemliga tvångsmedel redan i preventivt syfte.
284

 

Kriminaliseringen av terrorismresor kan alltså leda till en större användning av hemliga 

tvångsmedel och fler ingrepp i individens privatliv.  

För kriminaliseringar av självständiga förfältsdelikt menar Douglas Husak att det är 

nödvändigt med någon form av empiriskt stöd som bevis på att ett orsakssamband till 

skadebrottet föreligger.
285

 Asp är dock kritisk till kravet på empiriskt stöd och menar att det 

inte skulle få någon praktisk betydelse.
286

 Istället menar Asp att lagregeln bör preciseras så att 

det fodras att riskökningen är beaktansvärd och att denna problematik kan överlåtas åt 

rättstillämparen genom uppställningen av ett farerekvisit.
287

 Som nämnts har det också 

föreslagits att det uppställs ett farerekvisit för att begränsa det straffbara området för 

terrorismresor. Användningen av farerekvisit öppnar dock upp för fler tolkningsmöjligheter 

och därmed visst godtycke. Detta gäller inte minst terrorismresor där den nämnda 

avståndsproblematiken och terroristbrottets komplexa natur gör det svårt att fastställa risken. 

Ovanstående diskussion visar alltså att en förskjutning från straffrättens inriktning på 

straffbara gärningstyper (se diskussionen i kapitel 6 ovan) även får konsekvenser för 

rättstillämpningen.  

7.2. Stridande inom terroristorganisationer 

Beträffande en eventuell kriminalisering av stridande utomlands så aktualiseras vissa andra 

rättssäkerhetsaspekter och problem vid rättstillämpningen. Som redogjordes för i kapitlet 5 

har FN:s sanktionsregimer kritiserats bl.a. för att åsidosätta flera processuella rättigheter. 

Eftersom sanktionerna inte ses som rent straffrättsliga åtgärder, har vissa 

straffrättsprocessuella rättigheter inte ansetts vara direkt tillämpliga.
288

 Vid införandet av en 
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kriminalisering som gör det straffbart att strida i dessa listade organisationer blir straffrättsliga 

principer dock direkt tillämpliga. Straffansvaret enligt kriminaliseringen för stridande 

utomlands skulle avgöras av om organisationen är listad eller inte. Den som strider för en 

listad organisation behöver dock nödvändigtvis inte själv vara uppförd på listan eller ha varit 

föremål för listningsproceduren.  Individens straffansvar påverkas dock av listningsprocessen 

och tidigare brister i listningsproceduren aktualiseras. Som redogjorts för fastställs inte 

listningen efter några fasta kriterier och bygger närmast på politiska beslut.
289

 Det gör 

listningsproceduren oförutsägbar och godtycklig. Har listningen skett på ett högst godtyckligt 

sätt medför det en risk för att den är felaktig. Det här skulle kunna leda till att den enskilde 

blir oskyldigt dömd och straffad.  

Vidare, har svenska domstolar ingen möjlighet att kontrollera procedurerna i säkerhetsrådets 

sanktionskommitté eller EU:s arbetsgrupp. Det kan medföra att klassificeringen av 

terroristorganisationer inte kan bevisas. Individens rättssäkerhet åsidosätts eller blir beroende 

av beslut vars riktighet den svenska rättskiparen inte har någon kontroll över. Detta skulle 

antingen kunna medföras att beviskraven släpptes avseende denna omständighet eller att straff 

aldrig skulle kunna dömas ut p.g.a. bristande bevisning.  

Av denna anledning vore det lämpligt att straffansvar förutsatte någon sorts 

skälighetsprövning eller liknande som tog sikte på att bedöma organisationens verksamhet i 

förhållande till terrorism. Alternativt skulle en legaldefinition av terroristorganisationer kunna 

införas, se kapitel 4 ovan. En legaldefinition av terroristorganisationer, ett skälighetsrekvisit 

eller liknande, skulle dock kunna leda till att svåra avvägningar överläts åt rättstillämparen, av 

politisk snarare än juridisk karaktär. Legitimiteten bakom stridandet kopplas till 

organisationen och inte till själva handlingarna. När straffrätten blir mer inriktad på 

organisationer och individer än handlingar, öppnas det upp för godtycklighet och svåra 

bedömningar. Detta försvårar möjligheterna för den enskilda att få en rättssäker prövning och 

få sina processuella rättigheter tillgodosedda.
290

  Detta gäller inte minst vid politiska brott som 

terrorism och stridande, vars klander snarare beror på vad som anses vara goda tankar eller 

aktörer, än själva handlingarna.
291

 Detta skulle även leda till svåra avvägningar för 
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rättstillämparen. En kriminalisering av stridande utomlands kopplad till terroristorganisationer 

risker till att leda till ’’guilt by association’’ och att bedömningen, oavsett koppling till 

terroristlistorna eller inte, ändå påverkas av vilka organisationer som finns uppförda. Detta 

innebär att oskuldspresumtionen i art 6 EKMR åsidosätts.  Domstolen skulle få en närmast 

politisk funktion, t.ex. för att avgöra om visst stridande inom vissa organisationer ska anses 

legitimt eller inte. Frågan uppkommer därmed om lagstiftning verkligen är det mest lämpade 

sättet att angripa fenomenet utländska stridande. Denna fråga diskuteras närmare i kapitel 8.2 

nedan.   

III.  SLUTSATSER OCH EGNA KOMMENTARER 

8. Slutsatser och egna kommentarer 

8.1. Lagförslagen och allmänna rättsprinciper i förhållande till allmänna 

rättsprinciper, påverkan på rättssäkerheten och individens processuella 

rättigheter 

8.1.1. Allmänna rättsprinciper 

Kriminaliseringen av terrorismresor leder till slutsatsen att det snarare blir uppsåtet än 

gärningen som läggs gärningspersonen till last. Uppsåtet förhåller sig dessutom till en annan 

(framtida) gärning och inte till den kriminaliserade. Eftersom resegärningen i sig är neutral 

frångås principen om gärningars straffvärde vid en kriminalisering. En kriminalisering av 

stridande utomlands där straffansvaret kopplas till viss organisationstillhörighet är också 

problematisk ur legalitetssynpunkt då definitionerna är oklara och innebär ett avsteg från 

straffrättens gärningsinriktning. Att kriminaliseringarna kan anses problematiska utifrån dessa 

principer torde snarare urvattna innebörden av dessa principer än att begränsa lagstiftaren 

eller göra lagstiftningen direkt illegitim. I takt med att dessa principer försvagas minskar 

kraven på strafflagstiningen. En sådan utveckling torde leda till sämre möjlighet för 

medborgarna att förutse under vilka förutsättningar de kan komma att bli föremål för 

straffrättsliga ingripanden vilket kan kritiseras ur förutsägbarhet- och legalitetssynpunkt.  

                                                                                                                                                         
och ska Jesper Söders stridande vara straffbart? Eller ska den omständighet att Söder strider i en ”god” sak 

medföra att han undgår straffansvar? De som ansluter sig till islamistiska terrororganisationer gör det också av 

moraliska skäl och vad enligt dom är en ’’god’’ sak: ’’Han ville göra någonting för att hjälpa muslimerna i 

världen, som enligt al-Qaida var förtryckta av korrumperade ledare’’:Se Sandelin, Magnus, Jihad: Svenskarna i 

de islamistiska terrornätverken, Reporto Förlag, 2013, s. 33.  
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8.1.2. Påverkan på rättssäkerheten och individens processuella rättigheter 

När straffrätten blir mer inriktad på gärningsindivider och organisationer än handlingar 

öppnas det upp för godtycklighet och svåra bedömningar. Detta gäller inte minst vid politiska 

brott som terrorism och stridande, vars klander snarast beror på vad som anses vara goda 

avsikter eller goda aktörer.
292

  Därmed minskar möjligheterna för den enskilda att få en 

rättssäker prövning och få sina processuella rättigheter tillgodosedda.
293

 Detta har inte minst 

visats vara fallet gällande FN:s sanktionsregimer. Listningsprocedurerna och sanktionerna har 

i flera fall ogiltigförklarats på grund av t.ex. bristande bevisning.
294

 Enskilda har ofta haft 

svårt att få besluten prövade vilket är ytterligare en anledning till att sanktionsregimerna 

kritiserats.
295

 På grund av sanktionsregimernas gärningsmannainriktning och otydliga 

listningskriterier har de uppfattats som diskriminerande.
296

 Eftersom de straffrättsliga 

tvångsåtgärderna mot terrorism också har en tydlig gärningsmannainriktning aktualiseras 

samma problematik. Det förefaller därför svårt att efterleva rättssäkerheten i de ovan 

diskuterade kriminaliseringarna. 

8.2. Kommentar om kriminaliseringarnas effektivitet och 

ändamålsenlighet för att bekämpa utländska terroriststridande 

8.2.1. Åter till säkerhetshotet och det akuta behovet att bekämpa utländska 

terroriststridande 

I en verklighet där hoten från terrorism blir allt mer påtaglig kan de principer som redogjorts 

för ovan kanske förefalla onödigt stelbenta och teoretiska. Terrorgruppen ISIL använder 

terrorn som medel i bygget av det islamska kalifatet. Våldet och spridandet av skräck har 

tagits till nya nivåer genom t.ex. spridandet av halshuggningar av ideologiska motståndare via 

internet, systematiska våldtäkter, tvångskonverteringar och upprättandet av en utbredd 

sexslavhandel med kvinnor och flickor.  

Över 20 000 utländska terroriststridande har anslutit sig till terrornätverken i Syrien och 

Irak.
297

 Sedan år 2011 har terroristgruppen ISIL gått från en marginaliserad utbrytargrupp från 
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Al-Qaida, till att kontrollera territorium som stäcker sig över stora delar av Irak och Levanten.
 

298
   Strömmen av nya utländska terroriststridande från utlandet gör att stridandet kan fortsätta.  

Mot den bakgrunden framstår behovet av åtgärder som akut. Nya krafttag behövs för att 

stoppa strömmen av utländska terroriststridande. Detta motiverar ny lagstiftning och 

tvångsåtgärder. Eventuella överträdelser av mänskliga rättigheter och allmänna rättsprinciper 

skulle kunna ses som små skador i förhållande till den skada som utländska terroriststridande 

medför. Som nämnts utgör även återvändande utländska terroriststridande ett terrorhot i 

hemlandet, vilket utgör ytterligare en faktor som motiverar tvångsåtgärder i form av 

kriminalisering.  

8.2.2. Rättssäkerheten, principer och rättigheter påverkar lagens effektivitet 

Att det kan vara nödvändigt att vidta vissa ur rättighetssynpunkt tveksamma åtgärder för att 

bekämpa terrorism, är en uppfattning som präglat FN:s terroristbekämpning.
299

  Terrorismens 

komplexa natur och subjektiva sida, som beskrivits i kapitel 2 tycks dessutom omöjliggöra en 

strikt efterlevnad av allmänna rättsprinciper. Men vad leder ett sådant synsätt till för 

långsiktiga konsekvenser i arbetet mot terrorism? 

Allmänna rättsprinciper och mänskliga rättigheter utgör grunden i en demokrati och syftar 

bl.a. till att reglera förhållandet mellan stat och individ, t.ex. genom att reglera 

förutsättningarna för lagstiftning. Principerna kännetecknas av en bred acceptans från 

allmänheten. Lagstiftning som vidtas i enlighet med dessa rättigheter och principer kan något 

förenklat därför också sägas ha bred acceptans bland allmänheten, vilket i sin tur förväntas 

leda till efterlevnad av lagen.
300

 När lagstiftaren väljer att åsidosätta eller tänja på dessa 

rättigheter och principer kan rättstillämpningen uppfattas som orättvis och diskriminerande, 

vilket i sin tur kan påverka efterlevnaden och respekten av lagstiftningen.  

8.2.3. FN-sanktionerna visar att orättvisa tvångsåtgärder kan öka radikaliseringen 

Upplevd orättvisa kan vara en bidragande orsak till radikalisering och öka terrorgruppers 

förmåga att rekrytera.
301

 Anti-terrorlagstiftning och tvångsåtgärder som upplevs orättvisa och 

diskriminerande kan på så sätt motverka sitt syfte och leda till ökad terrorism.
302

  Som nämnts 

förstärks känslan av orättvisa när tvångsåtgärderna sker utan förankring i mänskliga 
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rättigheter och allmänna rättsprinciper. Detta har inte minst visats sig genom FN:s 

sanktionsåtgärder mot terrorister, som fått kritik för att ske på bekostnad av mänskliga 

rättigheter, leda till hämmande av den sociala utvecklingen (genom stigmatisering) och ha sin 

grund i beslut med svag demokratisk förankring (till följd av säkerhetsrådets sammansättning 

och slutna metoder).
303

  Sanktionssystemet tycks snarare vara uppbyggt kring identifiering av 

farliga individer än överträdelse av bestämda kriterier, vilket står i strid med 

legalitetsprincipen och oskuldspresumtionen.
304

 Det medför även en förskjutning från 

gärningar till gärningsindivider. Sanktionsåtgärderna har visserligen lett till att enskilda 

terrorister har stoppats, vilket bekräftar viss repressiv effekt.
305

 Den preventiva effekten av 

säkerhetsrådets resolutioner tycks däremot ha varit sämre. Rekryteringen till 

terroristorganisationer och flödet av utländska terroriststridande har ökat konstant under 2000-

talet. De globala anti-terrorism åtgärderna,
306

 inklusive säkerhetsrådets resolutioner, tycks 

snarare lett till ökad stigmatisering och radikalisering än avhållsamhet från terroristbrott och 

terroristorganisationer. FN:s sanktionsregimer och listningsprocedurer har alltså visat på 

problemen med gärningsmannainriktade tvångsåtgärder. Samma problem riskerar att uppstå 

vid kriminaliseringar som kopplas till listorna eller kriminaliseringar som innebär ett 

närmande mot en mer gärningsmannainriktad straffrätt.  

Även lagstiftning och tvångsåtgärder som beror på förövarens syfte snarare än en gärning kan 

sägas innebära ett närmande mot en mer gärningsmannainriktad straffrätt. Enligt Asp innebär 

en sådan utveckling en förskjutning i synen på medborgaren.
307

  När staten börjar leta efter 

och lägga sig i vad människor tänker (vad deras avsikter är etc.) innan de har gjort något som i 

rimlig mening kan betecknas som störande för andra medborgare behandlas människor som 

potentiella farekällor snarare än medborgare.  Kriminaliseringen av terrorismresor föreslås få 

en fullbordanspunkt redan när resan påbörjas. Detta innebär alltså att straffansvaret inträder 

innan gärningspersonen gjort något som kan läggas denne till last. En kriminalisering av 

stridande utomlands inom ramen för terroristorganisationer innebär att straffansvaret knyts till 

organisationen snarare än gärningen. Att utdöma straffansvar på dessa grunder innebär att 

gärningspersonen förlorar sin status som moral agent, dvs. som bedömare över vilka 

handlingar han eller hon kan företa utan att förfara brottsligt.  Asp menar att detta innebär ett 
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närmande mot något han kallar fiendestraffrätt.
308

  En sådan utveckling torde inte leda till 

större avhållsamhet från brott. En del av straffrättens allmänpreventiva funktion torde gå 

förlorad till förmån för den repressiva funktionen. Sammanfattningsvis så finns alltså en risk 

för att syftet med lagstiftningen, dvs. att motverka (terrorism)brottslighet, går förlorat när 

lagstiftningen inte lever upp till allmänna rättsprinciper och rättstillämpningen brister i 

respekten för mänskliga rättigheter. 

8.2.4. (Rätts)säkerhetsaspekter i konflikt? 

Åtgärder som åsidosätter mänskliga rättigheter och allmänna rättsprinciper utgör inte en 

långsiktigt hållbar metod för att motverka terrorism. Kortsiktiga tvångsåtgärder med tydlig 

inriktning på individer eller organisationer har inte lett till att terrorismen försvunnit. Dessa 

åtgärder blir snarast ett sätt att reparera brister i det förebyggande arbetet.  

För att motverka själva uppkomsten av terrorism krävs en ökad förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till varför personer sympatiserar med terroristorganisationer och 

blir terrorister. I den svenska nationella strategin mot terrorism konstateras att en långsiktig 

strategi måste inkludera åtgärder mot terrorismens bakomliggande orsaker.
309

 Även i 

utredningen och resolutionen betonas vikten av förebyggande arbetet mot terrorism.
310

 

Retoriken tycks alltså vara att det förbyggande arbetet ska prioriteras. I praktiken tycks dock 

de kortsiktiga och repressiva åtgärderna alltjämt dominera. Det saknas fortfarande konkreta 

och strukturerade insatser mot våldsbejakande extremism i Sverige.
311

 Som konstaterats i 

denna uppsats, är redan själva terroristhandlingen kriminaliserad. I ett sådant läge, skulle 

fokus kunna riktas mot att identifiera framgångsrika förebyggande åtgärder mot 

våldbejakande extremism snarare än att vidta fler repressiva åtgärder.  

Även om hoten från utländska terroriststridande utgör ett akut säkerhetshot, kan de långsiktiga 

konsekvenserna bli kontraproduktiva om detta hot bemöts med rättsosäkra metoder. 

Rättssäkerhet och säkerhet bör därför inte ställas i konflikt mot varandra.  
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