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Några anmärkningar kring regleringen av terroristiska brott 

i de nordiska rättssystemen* 

I 

Det politiska läget i Syrien och i Irak har sedan lång tid tillbaka varit instabilt. 
Inbördeskriget i Syrien har lockat olika beväpnade grupper att delta i händelserna. 
ISIS blev förstärkt i Irak och grundade ett islamistiskt kalifat, som likväl förlorade 
kampen mot sina olika fiender och tvingades att återvända till terroristisk verksamhet 
på territorier som förvaltas av andra makthavare. Tiotusentals ISIS-krigare fångades 
och de har internerats i olika läger på området. 

Under år 2019 fördes diskussioner i Norden speciellt om vad som borde göras 
med de kvinnor som medvetet har åkt till konfliktområdet och anslutit sig till ISIS 
verksamhet. Flera av dem har antingen tagit med sig sina barn eller har fått barn under 
sin tid på området. Denna konstellation är ny i den meningen att när man har utvecklat 
lagstiftningen om terroristiska brott, så har man närmast haft andra typer av 
handlingar i åtanke. I sin kärna handlar terroristiska brott om terrorattacker, riktade 
mot länder och deras befolkning och syftet med dessa attacker är att skapa rädsla 
bland befolkningen. Den straffrättsliga regleringen har det särdraget att man inte har 
nöjt sig med att belägga enbart den terroristiska verksamheten med straffhot, utan 
även olika former av främjande av terroristisk verksamhet har likaså kriminaliserats. 
Stödfunktioner är kriminaliserade på ett omfattande sätt, och detta inkluderar 
finansiering. Vissa kriminaliseringar handlar om agerande inom ramen för en 
terrorgrupp.  

Terrorstraffrätten är en extrem form av preventiv och proaktiv straffrätt. Man 
försöker avlägsna förutsättningarna för terroristiskt handlande över huvud taget 
genom att intervenera med straffrättens medel mycket tidigare än vad man skulle 
göra vid vanlig kriminalitet. Meningen är alltså att inte behöva tillämpa kärn-
paragraferna, eftersom risken för uppkomsten av verksamheten redan har eliminerats. 
Kriminalpolitiskt betraktat liknar terroristiska brott organiserad brottslighet, men 
terrorism anses egentligen vara ännu farligare; organiserad brottslighet strävar efter 
ekonomisk vinst, medan terrorism strävar efter något annat, närmast politiska mål.   
_____________________________________________________________ 
* Artikeln har tidigare ingått i den otryckta vänboken till Ulf Stridbäck (2020). Därför eftersträvades en 
text som skulle vara av allmännordiskt intresse. Jag vill särskilt tacka Jussi Pedersen för hjälp med de 
norska och svenska källorna.   



Några anmärkningar kring regleringen av terroristiska brott i de nordiska rättssystemen 
___________________________________________________________________ 

249 

Även om Norden nog inte internationellt sett har varit något särskilt mål för 
terroristiska dåd, så har vi också fått vår del. Olika världspolitiska utvecklingar 
påverkar också oss här.      

II 

Att åstadkomma en juridisk definition av terrorism har aldrig på riktigt lyckats på ett 
internationellt plan, vilket har lett till att man har varit tvungen att producera mer ad 
hoc-artade definitioner på ett europeiskt plan. Det finns ett stort antal internationella 
konventioner som kräver åtgärder från deltagande parter, och en av dem, Förenta 
nationernas konvention från år 1999 beträffande förebyggande av finansiering av 
terrorism, inkluderar även en slags definition av terrorism i artikel 2. En första 
konsensus om definitionen nåddes i FN år 1995 då man framhöll att varken politiska 
eller ideologiska motiv kunde rättfärdiga politiskt motiverade terroristiska vålds-
handlingar.1 

Det har redan i över 20 års tid förhandlats om att få till stånd en heltäckande 
internationell konvention om terrorism, men dessa strävanden har ännu inte lett till 
resultat. Det finns fortsättningsvis vissa meningsskiljaktigheter om detaljer i 
definitionerna.   

I Europarätten intogs en första definition i och med terrorismrambeslutet2 från år 
2002. I artikel 1 i rambeslutet anges följande: 

 
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de uppsåtliga 
handlingar som avses i punkterna a–i och som genom sin art eller sitt sammanhang 
allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation skall betraktas som 
terroristbrott i enlighet med brottsbeskrivningarna i nationell lagstiftning, när de 
begås i syfte att 

– injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,  

– otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra 
eller att avstå från att utföra en viss handling, eller  

_____________________________________________________________ 
1 United Nations General Assembly Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism 
(resolution GA 49/60, A/RES/49/6017), February 1995; se 3 § i deklarationen.  

2 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 
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– allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, 
ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell 
organisation, […]             

När rambeslutet ändrades år 2008, påverkades inte det ovannämnda. Rambeslutet har 
ersatts av terrorismbrottsdirektivet från år 2017.3 I artikel 3.1 i direktivet upprepas 
terrorismdefinitionen nästan oförändrad.  

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande 
uppsåtliga gärningar, vilka till följd av sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan 
skada ett land eller en internationell organisation, definieras som terroristbrott i 
enlighet med brottsbeskrivningarna i nationell rätt när de begås i något av de syften 
som anges i punkt 2: […] 

EU-kommissionen har haft till uppgift att se till att medlemsstaterna uppfyller de krav 
som har uppställts. En första rapport publicerades redan år 2004 (KOM(2004) 409 
slutlig), en annan som var lite utförligare tre år senare (KOM(2007) 681 slutlig); en 
tredje rapport publicerades år 2014 (KOM(2014) 554 slutlig), följd av ett 
arbetsdokument SWD(2014) 270 final). En rapport om hur terrorismbrottsdirektivet 
har genomförts är också på kommande.   

Vid sidan av EU har också Europarådet varit aktivt på området. Speciellt 
konventionen om förebyggande av terrorism (2005) bör nämnas. Konventionen har 
kompletterats med ett tilläggsprotokoll år 2015. Man bör naturligtvis också komma 
ihåg att det har skett en hel del inom Förenta nationerna. Ett stort antal internationella 
avtal om olika delaspekter av terrorism har skapats inom ramen för FN, och efter att 
säkerhetsrådet åtog sig uppgiften att leda den internationella kampen mot terrorism, 
har det även producerat bindande resolutioner som kan innebära en plikt att 
kriminalisera viss typ av handlande. Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) 
har omvandlats till en central expertorganisation beträffande förebyggande av 
finansiering av terrorism.  

Till skillnad från många andra länder i Syd- och Mellaneuropa, torde Norden 
kunna beskrivas som en del av Europa som enbart i mycket liten grad har mötts med 
lokala terroristiska organisationer. För den skull har också våra rättssystem varit 
under ett stort tryck under de senaste två decennierna när vi har varit tvungna att 
skapa ett fungerande regelverk om terroristiska brott utan att ha någon tidigare 
historia på området. Det torde vara rätt uppenbart, att de nordiska länderna har 

_____________________________________________________________ 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av 
terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. 
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reagerat särskilt på det som har skett både på det regionala planet och i internationell 
rätt. Samtidigt har man också kunnat vittna om att terroristiska brott har förekommit 
och lagförts även i Norden.  

Skapandet av en straffrätt för terrorism har utan vidare varit en viktig symbolisk 
reaktion mot en ny typ av hot. Exempelvis USA såg sig vara i krig mot al-Qaida, 
vilket syntes i att militära åtgärder gavs prioritet,4 medan man i Europa hela tiden har 
betonat att den straffrättsliga bekämpningen av terrorism ska anpassas till skyddet av 
mänskliga och grundläggande rättigheter. Straffrätten kan slå hårt, dvs. terroristiska 
brott anses vara rätt grova, men från straffrättsligt perspektiv handlar det ändå om 
brott som kvalitativt sett inte skiljer sig från annan brottslighet. Egentligen har den 
synen även förstärkts under senare tider i Europa, dvs. att mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt ska respekteras särskilt när terrorism bekämpas straffrättsligt. Man 
uppnår inte större säkerhet genom att ingå kompromisser och försvaga rättskyddet. 
Tvärtom, det centrala hos en rättsstatlig straffrätt måste bibehållas. 

Vi befinner oss i en situation där vi egentligen borde lugna ned oss och helt enkelt 
se vart vi har kommit. Var står vi i dag? Vad skedde? Har den gamla värdefulla 
rättsstatliga straffrättstraditionen redan lämnats bakom oss, har vi kommit till en ny 
era? Har det straffrättsliga ansvaret blivit flexibelt och har integreringen av terrorism-
straffrätten i en bredare säkerhetsregim förändrat dess natur? Eller har vi kunnat 
anpassa oss till dessa nya hot, så att vi fortfarande har behållit det mest väsentliga 
som krävs av straffrätten?  

Det finns två sätt på vilka en problematisk flexibilisering kunde ha skett. 
Antingen förändrar säkerhetstänkandet hela straffrätten, när man märker att straff-
rätten kan ses som ett medel i förvaltning av säkerhet i det moderna världs(risk)-
samhället. En annan möjlighet är att vi ser en fragmentering av straffrätten på det 
sättet att frågor som har att göra med hård säkerhet (närmast terrorism och 
organiserad brottslighet) och andra teman som berör ”fiendestraffrätten” får en sär-
behandling, medan den vanliga straffrätten fungerar såsom tidigare.  

I denna artikel försöker jag ännu inte att direkt ta ställning till rättsläget, utan jag 
vill närmast visa att det har blivit allt viktigare för oss att reflektera över vart vi har 
kommit. Vi i Norden står inför mycket liknande utmaningar, och det är på flera sätt 
viktigt att lära oss av varandra. En nordisk kriminalpolitisk profil kunde hittas och 
den kunde utvecklas när olika nordiska länder reflekterar över sina regleringar på 
området. 

_____________________________________________________________ 
4 Se t.ex. diskussionen i George P. Fletcher, The Undefinable Concept of Terrorism. Journal of 
International Criminal Justice 4(5) 2006, s. 894–911.   
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Ett ställningstagande om var vi nu befinner oss är nödvändigt också för att veta 
vägen framöver. Finns det behov att ta några steg bakåt eller kan vi vara nöjda med 
läget? Handlar det bara om att systematisera lite på nytt och att öka den interna 
koherensen? Eller måste vi helt enkelt inse att straffrätten i dagens läge måste 
utvecklas i en preventiv riktning och göras mera flexibel? Eller finns det kanske några 
förmedlande positioner där terrorismstraffrätten anpassas i tiden på ett sätt som 
motsvarar själva fenomenet, men samtidigt formuleras terrorismstraffrätten så att den 
tillfredsställer de grundläggande kriterierna för en rättsstatlig straffrätt. Straffrätten 
(och den därtill anknutna straffprocessrätten) kunde då bibehålla en viss defensiv 
karaktär, även om själva inriktningen också visar tecken på att vara offensiv.  

Terrorismstraffrättens särart är ett svårt tema delvis därför att den inte helt och 
hållet är åtskild från annan straffrätt. Detta märks exempelvis i den finska rätten: de 
centrala terroristbrotten är egentligen kvalificerade vanliga brott; det är det terroris-
tiska syftet som kvalificerar dessa brott som terroristiska. Då man skapar rättsregler 
för terroristiska brott handlar det ofta om att särbehandla redan kriminaliserade 
gärningar på grund av motivet bakom gärningen.              

III 

Det är naturligt att jag börjar med att säga några ord om finsk rätt. Det må nämnas att 
ända till 2003 var de enda brottsrekvisit som handlade om terroristiska brott enligt 
finsk lag placerade i 34 kap. i strafflagen, dvs. i kapitlet om allmänfarliga brott. Redan 
på 1970-talet infördes de första paragraferna om kapning av luftfartyg och sabotage 
av luftfartyg; termen terrorism nämndes inte uttryckligen.  

Först efter att EU-rambeslutet hade antagits blev ett nytt kapitel 34 a konstruerat, 
och för första gången handlade det nu explicit om terroristiska brott, vilket syntes i 
att det krävdes agerande i terroristiskt syfte. En straffbestämmelse om finansiering 
av terrorism hade dock tagits in i 34 kap. i strafflagen precis innan det nya 34 a kap. 
infogades, och i detta sammanhang togs bestämmelsen även in i det nya kapitlet. 
Brottsrekvisitet i 34 kap. 9 b § i strafflagen fick äran att vara det första i finsk rätt 
som innehöll en juridisk definition av terrorism.  

Det skedde en speciell kvalitetsförändring i sättet att närma sig terrorism i 
internationell rätt år 2001 då säkerhetsrådet ansåg sig vara befogat att börja åtgärda 
hotet om terrorism. Samtidigt aktiverades den Europeiska unionen och kort därefter 
infogades 34 a kap. i strafflagen. Men det var ännu inte färdigt med detta.  

Det säger något om lagstiftningsaktiviteten på området att 34 a kap. i strafflagen 
redan har reviderats sex gånger, under 2003, 2005, 2007, 2012, 2014 och 2018. Efter 
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dessa små revideringar kunde det egentligen så småningom vara dags att gå igenom 
innehållet och göra regelverket mera åskådligt igen.  

Under 2019 har man i Finland i offentligheten troligen diskuterat terrorism-
lagstiftningen mera än någonsin tidigare. Terrordådet i Åbo sommaren 2017 satte på 
allvar temat på agendan. Brottet begicks av en asylsökande som hade blivit radikali-
serad och ansåg sig agera för ISIS.  

Republikens president Sauli Niinistö skrev i sin blogg att man borde ta 
säkerhetshänsyn på allvar även i Finland och att man inte borde hamna i ett läge där 
vår lagstiftning är slappare än i våra referensländer, vilket torde ha avsett: slappare 
än i de andra nordiska länderna.5 När Niinistö sedan blev fick frågan av pressen om 
vad han menade helt konkret, hänvisade Niinistö till att Finland inte har kriminali-
serat medlemskap i en terroristisk organisation. Statsminister Sanna Marin lovade att 
regeringen skulle pröva om det behövs ny reglering på området.6  

Dagspressen inklusive Helsingin Sanomat skrev flera artiklar om temat, och i den 
diskussionen preciserade Skyddspolisen (Skypo) att de önskar att deltagande i 
beväpnad verksamhet av en terroristisk organisation görs straffbart. Därtill borde 
brottsrekvisitet om främjande av en terroristgrupps verksamhet utvidgas, så att det 
täcker mer än enbart de nuvarande former som uppräknas i brottsrekvisitet i 34 a kap. 
4 § i strafflagen.  

Martin Scheinin, en internationellt känd finsk expert på internationell rätt och 
terrorism, har i en bloggtext kritiserat idén att kriminalisera medlemskap i terroris-
tiska organisationer på grund av att även icke-terrorister då lätt räknas in. Enligt 
honom skulle det vara bättre att pröva om man kunde göra det straffbart att resa 
utomlands i syfte att delta i en väpnad konflikt. En sådan kriminalisering kunde 
införas utan en specifik stämpel som terroristiskt brott.7   

_____________________________________________________________ 
5 Nyhet publicerad på republikens presidents officiella webbsida 15.12.2019, <https://www.presidentti.fi/ 
uutinen/presidentin-kynasta-al-hol-viela-kerran/>, besökt 30.12.2019. 

6 Justitieministeriet tillsatte i slutet av februari 2020 en arbetsgrupp för att utreda om den nationella 
regleringen på området håller standard också med tanke på rätten i andra europeiska referensländer. 
Särskild vikt ska fästas vid frågor kring kriminalisering av deltagande i verksamhet av en terroristisk 
organisation. Jag är medlem i arbetsgruppen. Den här artikeln representerar enbart mina personliga åsikter 
och den redogör inte för arbetsgruppens interna diskussioner. Arbetsgruppen hade en snäv tidtabell 
eftersom förslagen skulle lämnas in senast i slutet av maj 2020.    

7 Martin Scheinin, Kriminalisoitaisiinko terroristijärjestön jäsenyys, kaikki matkustaminen kriisialueelle 
vai osallistuminen aseelliseen konfliktiin? Blogginlägg på Perustuslakiblogi 26.12.2019,  
<https://perustuslakiblogi.wordpress.com/>, besökt 8.1.2019. 
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När man jämför med de andra nordiska länderna kan man se att medlemskap i en 
terroristisk organisation inte utan vidare har kriminaliserats där heller. I Sverige har 
man föreslagit en sådan kriminalisering, men Lagrådet ansåg att den var problematisk 
med tanke på samlingsfriheten, som var skyddad i författningen. Principiellt ansåg 
Lagrådet det motiverat att ha en sådan kriminalisering, även om någon sådan inte 
tidigare hade funnits i svensk lag.8  

Den svenska regeringsformen innehåller en uttrycklig regel om i vilka fall den 
grundlagsskyddade föreningsfriheten får begränsas. Principiellt skyddas även 
föreningar som har ett olovligt syfte.   

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas 
verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp 
på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (Lag 
2010:1408).  

Detta fall rymdes inte under denna strikta undantagsregel. Förslaget togs därför 
inte vidare. I det stora betänkandet där det föreslås en helhetsreform på området ingår 
inte längre något förslag om ärendet i fråga. 

Sagan tycks dock fortsätta. Lagrådet fick yttra sig även en andra gång när rådet 
behandlade frågan om kriminalisering av samröre med en terrororganisation. 
Förslaget hade bearbetats efter remissen från mars 2019. Med samröre menas 
egentligen ungefär detsamma som man i finsk rätt har reglerat som främjande av en 
terroristgrupps verksamhet. Lagrådet yttrade sig kritiskt mot remissförslaget och 
riktade särskild kritik mot de vaga bestämmelserna. Lagrådet upprepade även sin 
kritik mot en kriminalisering av passivt deltagande i terrorgruppens verksamhet och 
ansåg även att samröresregleringen ska betraktas i samband med föreningsfriheten. 
Vidare uttryckte Lagrådet oro för att humanitär hjälp till en grupp eller journalistisk 
rapportering om gruppens verksamhet kunde räknas som straffbara handlingar. Detta 
borde explicit uteslutas.9 

I dagspressen har den politiska ledningen uttryckt att man skulle förbereda en 
förändring i regeringsformen för att möjliggöra en kriminalisering av deltagande i 
terroristorganisationers verksamhet. 

Enligt Joakim Nergelius har man helt enkelt tolkat författningen så att en 
terrororganisation såsom ISIS kan klassificeras som en organisation ”med militär 
eller liknande natur”. I så fall hade problematiken förenklats då föreningsfriheten inte 
_____________________________________________________________ 
8 Se Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-03-20, Ett särskilt straffansvar för deltagande i 
en terroristorganisation, <https://www.lagradet.se/>, besökt 16.4.2020. 

9 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-09-02, Ett särskilt straffansvar för samröre med en 
terroristorganisation, <https://www.lagradet.se/>, besökt 8.1.2020. 
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längre skulle ha förhindrat en kriminalisering av vare sig deltagande i eller samröre 
med en terrororganisation.10   

Det verkar som om diskussionen i Sverige skulle vara lite annorlunda strukturerad 
än i Finland. Den svenska regeringsformens starka skydd av föreningsfriheten verkar 
stråla över ett fält av frågor även bredare än själva terrorismbrottet. Nergelius pekar 
på att föreningsfriheten i svensk rättstradition har getts ett starkt skydd, vilket har 
betytt att man har varit mycket restriktiv med att förbjuda föreningar. Detta har även 
berört öppet rasistiska föreningar. Traditionellt har man förklarat detta med att deras 
inflytande är begränsat. I Finland har man en aktivare historia på området, och den 
Nordiska motståndsrörelsens verksamhet har förbjudits i Finland. Domen har ändå 
inte vunnit laga kraft ännu och högsta domstolen kommer att besluta om saken inom 
kort (2020).   

Det norska läget är också spännande i den meningen att om man enbart läser 
brottsrekvisitet i straffeloven § 136 a, kunde man få intrycket att passivt medlemskap 
skulle räcka till:   

§ 136 a. Straff for deltakelse mv. i en terrororganisasjon 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer 
eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når 
organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. 

Medvirkning straffes ikke. 

Det spännande med att jämföra kriminaliseringar är att man helt enkelt har byggt 
systematiken på ett annorlunda sätt. Det som i norsk rätt faller under deltagande i en 
terrororganisation straffas enligt finsk rätt som främjande av en terroristgrupps 
verksamhet. Enligt finsk rätt krävs aktivt deltagande, och inte bara aktivt, utan aktivt 
precis i de former som nämns i brottsrekvisitet. Å andra sidan kan också noteras att 
den norska paragrafen täcker även rekrytering och annat som enligt finsk lag skulle 
falla under andra särskilda brottsrubriker.  

Den norska § 136 a tycks ha en historisk bakgrund och som en historisk 
föregångare har det hänvisats till strafflagen 1902, § 162 c beträffande avtal om att 
begå allvarliga brott som ledde till utformande av en kriminell organisation. Vid 
beredningen av den nya strafflagen hade man ursprungligen velat undvika att införa 

_____________________________________________________________ 
10 Joakim Nergelius, Regeringen, Lagrådet, nazister och terrorister – om tillåtna, förbjudna och olämpliga 
inskränkningar av föreningsfriheten. Juridisk Tidskrift 2/2019/20, s. 521–529. 
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en kriminalisering om enbart medlemskap i en terrororganisation och i stället beslutat 
att kräva aktivt deltagande i dess verksamhet.  

Det har noterats i rättsliteraturen att lagstiftaren år 2013 tog sig en ny titt på saken 
efter att polisens säkerhetstjänst hade påpekat bristen, och § 136 a infördes. 
Grunderna var generella och kortfattade. Det handlade om att värna demokratin och 
säkerheten i samhället då terrororganisationer hotar just dessa värden. I och med detta 
ville man täcka terrorhandlingarnas ”förfält”. Ett argument var också att försöks-
ansvaret inte var tillräckligt täckande eftersom man då redan stod rätt nära förverkli-
gandet av terrordådet. Ytterligare en grund som har nämnts gäller risken att sådana 
medlemmar senare skulle återvända till hemlandet.11  

Redan enligt den historiska modellen, strafflagen 1902, § 162 c, hade det varit 
möjligt att vara straffrättsligt ansvarig för medlemskap, om man särskilt hade svurit 
sig trogen till denna grupp eller underkastat sig dess kommando. Det finns rättspraxis 
om att deltagande i ISILs verksamhet kan ha varit straffbart på denna grund.12  

Högsta domstolen (Høyesterett) har i sin praxis tolkat straffbestämmelsen så att 
det krävs aktivt deltagande.13 Domare Bergsjø, den förstvoterande, skriver enligt 
följande: 

(46) På denne bakgrunn konkluderer jeg med at «deltar i» er et vidt begrep som er 
ment å omfatte mange ulike former for bidrag til organisasjonens virksomhet. Det 
er de aktive bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som rammes. Slik 
jeg forstår ordlyden og forarbeidsuttalelsene, omfattes ikke den som bare passivt 
gir sin tilslutning til virksomheten i form av et «medlemskap». Videre ser jeg det 
slik at ikke ethvert aktivt bidrag til organisasjonen kan gi grunnlag for straff. Når 
både departementet og justiskomiteen uttaler at det bare er «kvalifisert» deltakelse 
som kan medføre straff etter dette alternativet, betyr det etter mitt syn at man må 
over en terskel. Helt bagatellmessige eller perifere bidrag rammes ikke. Ut fra 
forarbeidsuttalelsene ligger ikke denne terskelen særlig høyt. Jeg finner ingen 
holdepunkter for at medlemskap eller formell tilslutning er et vilkår for å kunne 
straffes for deltakelse. Tilsvarende må en bidragsyter kunne dømmes for deltakelse 
selv om det ikke er mulig å bevise at han eller hun på en eller annen måte er 
akseptert som deltaker av organisasjonen. 

_____________________________________________________________ 
11 Erling Johannes Husabø, Terrorism i norsk straffrätt. Ein analyse av straffelova kapitel 18. 
Fagbokforlaget 2018, s. 237–239. Se också Prop. 131 L (2012–2013). Endringer i straffeloven 1902 og 
straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.). 

12 Husabø 2018, s. 255. 

13 Norges Høyesterett - Dom - HR-2018-1650-A. 



Några anmärkningar kring regleringen av terroristiska brott i de nordiska rättssystemen 
___________________________________________________________________ 

257 

Det bör noteras att även i detta mål i Høyesterett tog man upp vissa motiveringar som 
hänförde sig till de grundläggande eller mänskliga rättigheterna, men de tycks inte 
ha haft någon central roll. Det tycks ha handlat om ganska vanlig lagtolkning och 
resonemang i Høyesterett, även om man kom fram till det slutresultatet att 
bestämmelsen i fråga inte kunde tolkas så att enbart passivt deltagande var tillräckligt 
för straffansvar.  

I den danska strafflagen finns också ett relevant brottsrekvisit som härstammar 
från 1950-talet. Enligt straffeloven § 114 f bestraffas deltagande i en grupps 
verksamhet som strävar efter att via användning av makt öva inflytelse på offentliga 
åligganden. När det handlar om deltagande i verksamhet av en terroristisk grupp 
tillämpas straffeloven § 114 c om man har låtit sig bli värvad för att begå terroristiska 
brott. Om detta inte kan bevisas, kan det handla om straffansvar enligt straffeloven § 
114 f.14 Idén med kriminaliseringen av ”passiv” värvning har varit att också den som 
låter sig värvas gör sig straffbar, inte enbart den aktiva värvaren.  

Även om själva idén kan vara logisk, kräver varken internationella eller 
europeiska förpliktelser en sådan kriminalisering. Den har kritiserats häftigt i littera-
turen, eftersom en sådan kriminalisering förblir mycket öppen till sin natur. I en 
kommentar noteras att det finns goda skäl för andra europeiska länder att avstå från 
en sådan kriminalisering.15 Det kan nämnas som en kuriositet att också den finska 
lagstiftaren försökte sig på att agera på egen hand då man kriminaliserade mottagning 
av utbildning i ett terroristiskt syfte (34 a kap. 4 b §  i strafflagen, L 1068/2014). Men 
här följde EU upp med att i direktivet inkludera en ännu mer omfattande plikt att 
kriminalisera. En fråga som det egentligen finns skäl att fästa uppmärksamhet på är 
huruvida det är befogat att komplettera de internationella och europeiska reglerna 
med egna, nationellt motiverade regler, eller om man i stället bör försöka påverka 
kriminalpolitiken på transnationell nivå.  

Om man ser bortom Norden kan man notera att frågan om straffrättsligt ansvar 
för medlemskap i en terroristisk organisation har behandlats även i Tyskland, där 
strafflagen innehåller en sådan kriminalisering (§ 129a Strafgesetzbuch, StGB), även 
om straffrekvisiten inte innehåller några substantiella begränsningar beträffande vad 
medlemskap egentligen innebär. Bundesgerichtshof har i ett beslut behandlat frågan 
och kommit fram till slutsatsen att exempelvis vanligt hushållsarbete inte faller under 
rubriken. Det handlade om en kvinna som hade levt i kalifat, men som inte hade 
medverkat till IS-aktiviteter, utan hon hade stannat hemma och tagit hand om det 
_____________________________________________________________ 
14 Se närmare Gorm Toftegaard Nielsen – Thomas Elholm – Morten Niels Jakobsen, Kommenteret 
straffelov. Speciel del, 11. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017, s. 69–72, 77–78. 

15 Jørn Vestergaard (red.), Forbrydelser og andre strafbare forhold. 2. udgave. Gjellerup 2013, s. 242–243. 
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vardagliga hushållsarbetet. Enligt Bundesgerichtshof skulle det ha krävts mera för 
straffansvar, såsom utförande av handlingar i själva organisationen, vilka hade 
främjat IS målsättningar.16  

IV 

Att lagstiftaren närmast har handlat reaktivt framgår också av det faktum att det inte 
har funnits mycket straffrättsdogmatisk litteratur som man kunde ha använt vid 
skapandet av ett nytt regelverk. Det har funnits begränsat med rättsvetenskaplig 
litteratur trots att det sätt som terrorism straffrättsligt regleras på i många avseenden 
avviker från traditionell straffrätt. Exempelvis ett vanligt delaktighetsansvar har inte 
räckt till, och artikel 8 i den europeiska konventionen från år 2005 kräver speciellt 
att främjandet av terrorism ska göras straffbart oberoende av om själva attacken 
förverkligas eller inte. I Finland och Sverige, vilka följer en klassisk delaktighetslära, 
innebär detta att man inte längre kunde hålla fast vid accessoritetskravet.17  

Det har funnits enstaka akademiska uppsatser, men föga äkta lagkommentarer. 
Här kan Erling Johannes Husabøs studie om terrorism i norsk straffrätt speciellt 
uppmärksammas som ett lysande undantag.18 Husabø noterar att kampen mot 
terrorismen har fört med sig att man i viss mån har avvikit från grundläggande 
rättsstatliga utgångspunkter, som tills vidare mer allmänt har karaktäriserat den 
straffrättsliga regleringen. Risken med en sådan utveckling hade tagits upp i Norge 
redan år 2003 då det s.k. Lund-utvalget under Straffelovkommisjonen utryckte sin 
oro för att de små steg som tas utan en större helhetsbild kan sammantaget leda till 
en erosion av den rättsstatliga traditionen. Straffrättsliga regler borde även ses i 
samband med nya metoder och befogenheter som polisen har fått för sin utredning 
och informationsinsamling.  

Enligt Husabø har det varit befogat att utveckla den straffrättsliga arsenalen mot 
terrorism. Men problemet har varit att åtminstone vissa regleringar baserar sig på 
hotbilder och rädslan för terrorism, vilket har lett till överreaktioner. Lagstiftaren har 
enligt honom varit överivrig att reagera snabbt och att täcka in allt tänkbart, vilket 

_____________________________________________________________ 
16 Bundesgerightshof, Beschluss vom 15. Maj 2019 – AK 22/19, paras 26–27.  

17 Om nordiska straffrättsliga doktriner om delaktighet i brott, se generellt Kimmo Nuotio, Participation in 
Crime in Nordic Criminal Laws: Variations on a Theme, s. 127–152 i verket J. Husa – K. Nuotio – H. 
Pihlajamäki (eds), Nordic Law – Between Tradition and Dynamism. Intersentia 2007. 

18 Husabø 2018. För den finska litteraturens del ska naturligtvis Mikael Lohses avhandling nämnas: 
Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen. Suomalainen lakimiesyhdistys, A-sarja 2012.   
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skiljer sig från vanligt lagstiftningsarbete där man enbart riktar in sig på vissa 
definierade handlingsmönster.  

Det tycks vara ett allmännordiskt problem att lagstiftningen om terroristiska brott 
är komplex och svåröverskådlig. Särskilt i Finland har det nyligen också i pressen 
diskuterats om regelverket har kommit att vara för snävt och svårt att tillämpa, vilket 
kan ha lett till att man inte har kunnat utreda brott och väcka åtal för dem. Egentligen 
reflekterar man nu för första gången över det regelverk man har. Det handlar kanske 
inte så mycket om att regelverket skulle ha uppenbara brister, utan troligen har man 
börjat inse att existerande rättsnormer av olika skäl inte är så lätta att tillämpa. Det 
terroristiska syftet – som ju karaktäriserar terroristiska brott mera allmänt – har visat 
sig ha substansinnehåll, och det har inte alltid varit så enkelt att i en enskild rättegång 
bevisa att de åtalade har haft detta syfte.      

Komplexiteten och svåröverskådligheten torde utan vidare kunna kopplas till det 
sätt på vilket lagstiftningen har uppstått, då olika internationella och europeiska fora 
har krävt kriminaliseringar utan att det har funnits helt klara och gemensamma 
definitioner på dessa plan. Det politiska trycket att nå framgång har ofta varit rätt 
stort och det har inte varit lätt för individuella stater att sätta sig på tvären. Hur som 
helst har både lagutskottet och grundlagsutskottet i Finland flera gånger noterat att 
34 a kap. i strafflagen borde gås igenom och dess regleringar förenklas för att 
förbättra överskådligheten.19       

Mot denna bakgrund är det speciellt intressant att man i Sverige har lyckats med 
att producera ett omfattande kommittébetänkande om precis den frågan hur man 
kunde förbättra överskådligheten. Utredningen inleddes år 2017 och förslaget blev 
färdigt år 2019. I utredningen föreslås att nuvarande lagar om straff för terroristbrott 
samt finansieringslagen och rekryteringslagen ”ersätts av en ny lag som samlat 
reglerar straffansvar för terroristbrott samt samröre med en terroristorganisation, 
finansiering av terrorism, offentlig uppmaning till terrorism, rekrytering till 
terrorism, utbildning för terrorism och resa i terrorismsyfte. Den föreslås också 
innehålla definitioner av vad som i lagen avses med särskilt allvarlig brottslighet och 
terroristorganisationer samt bestämmelser om försvårande omständigheter, 
förverkande och penningbeslag. Regleringen av svensk domstolsbehörighet att döma 
för brott enligt den föreslagna lagen ska införas i brottsbalken. Den nya lagen föreslås 
benämnas terroristbrottslagen.”20                    

_____________________________________________________________ 
19 Se t.ex. GrUU 37/2016 rd, GrUU 56/2016 rd och LaUB 4/2018 rd.  

20 En ny terroristbrottslag. Betänkande av Terroristbrottsutredningen. Stockholm 2019. SOU 2019:49. 
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Man torde mycket väl kunna konstatera att lagstiftningen på området säkert har 
testat lagstiftningsprocedurerna och deras förmåga att försäkra kvaliteten och 
författningsenligheten av det som har gjorts i hög grad. Vi känner ju till detta från 
EU-kontexten, exempelvis att det nationella parlamentet kan ha en viss roll 
beträffande övervakningen av de ståndpunkter som intas av regeringen och olika 
ministerier då de representerar medlemsstaten i förhandlingarna. Det är ju oftast just 
i denna första runda som beslut fattas om vad som senare ska genomföras.  

I detta sammanhang finns det vissa skillnader mellan de nordiska länderna, 
eftersom Norge och Island endast tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES) medan Danmark, Finland och Sverige är fullvärdiga EU-medlemsstater. För 
Danmarks del gäller vissa speciella arrangemang beträffande samarbetet inom EU på 
dessa områden.  

Men inte bara EU-reglerna är viktiga, utan mycket har att göra med den konstitu-
tionella traditionen och de procedurer som försäkrar kvaliteten av straffrättslig 
lagskipning över huvud taget. I slutändan är det alltid domstolarna som ska ge 
enskilda rättsskydd i rättsprocesser. Det underlättar dock domstolarnas uppgift om 
lagstiftningen är i linje med grundläggande rättsliga värderingar.  

V 

Beträffande Finland kan man hänvisa till två stora drag i utvecklingen. Det första 
draget är att efter revideringen av bestämmelserna om grundläggande rättigheter i 
grundlagen år 1995, vilket innebar att också legalitetsprincipen blev reglerad på 
författningsnivå, så har grundlagsutskottet i riksdagen blivit aktivare. Utskottet har 
vid olika tillfällen väsentligt bidragit till hur den straffrättsliga lagstiftningen om 
terrorism formuleras. Även lagutskottet har haft en mycket aktiv roll. Det andra 
draget, som delvis hänger samman med det första, är att när Finland blev medlem i 
EU år 1995, samtidigt som Sverige, reformerades författningen så att riksdagens roll 
förstärktes: regeringen blev förpliktad att informera riksdagen om förhandlingarna i 
EU, och det är riksdagen som slutligen tar ställning till olika förslag som senare vid 
genomförandet skulle innebära krav på lagändring.  

Speciellt under Amsterdamfördragets period arbetades det för fullt i EU på detta 
område, men medlemsstaterna hade ganska mycket att säga till om då det krävdes 
enighet i Rådet för att få till stånd EU-rambeslut. Lagstiftningsrådet Jukka Lindstedt, 
som deltog i förhandlingarna hösten 2001, har berättat att under processens gång 
förbättrades slutresultatet en hel del och att man kan leva med det som blev gjort även 
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med tanke på skyddet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.21 Jag har i 
en tidigare artikel behandlat denna dynamik då internationell rätt och europarätt 
krävde nationella åtgärder. Trots detta borde processen inte behandlas endast som ett 
slags top-down projekt, utan den nya terrorismstraffrätten skulle också svara mot den 
nationella rättens alla krav, vilket innebär både de författningsrättsliga aspekterna 
liksom straffrättens systematik och koherens.22 Närmast en kriminalpolitisk värde-
ring och regleringsram kommer från transnationell rätt.  

Man kunde för Finlands del påpeka att vi hade tur i det avseendet att vi på grund 
av EU-medlemskapet hade förnyat vissa förfaranderegler vad avser lagstiftnings-
processer, och det var uppenbart att det var viktigt för lagutskottet (och stora utskottet 
som ansvarar för EU-rätten) att man fick stöd också via grundlagsutskottet. Allt detta 
förde med sig att man var tvungen att beakta de finska åsikterna även i Bryssel, dvs. 
man kunde inte bara köra igenom reformerna ”politiskt”. Till all lycka var Finland 
inte ensamt, utan man kunde ofta söka hjälp av andra länder med liknande rätts-
tradition. 

Man kunde i detta sammanhang även lyfta fram att grundlagsutskottet, när det 
behandlade kriminaliseringen av deltagande i verksamhet som utövas av en kriminell 
grupp, betonade att när man kriminaliserar deltagande på ett sätt som avviker från 
traditionella läror om deltagande i brott, så krävs det speciellt noggrann reglering för 
dessa former.23 Denna synpunkt har senare upprepats i samband med terroristiska 
brott.    

Det svenska exemplet om att kriminalisering av medlemskap i en terror-
organisation inte kunde göras på grund av författningsrättsliga grunder visar att det 
finns beaktansvärda nationella normer som sätter gränser för vad man kan göra. För 
den finska rättens del kunde jag dock säga, att vi inte har helt samma syn på saken. 
Jag skulle våga säga att deltagande i en terrorgrupps verksamhet principiellt kunde 
göras straffbart, om det finns tillräckligt vägande skäl för detta och om man kan 
uppnå kravet på tillräcklig precision i de relevanta bestämmelserna. Man skulle alltså 
betrakta detta som en form av avvikande och utvidgad kriminalisering av delaktighet 
i brott, vilket sedan skulle innebära ett förhöjt krav på precision av bestämmelserna.  

_____________________________________________________________ 
21 Jukka Lindstedt, Vilket är förhållandet mellan EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism och de 
grundläggande fri- och rättigheterna? JFT 4–5/2002, s. 436–451, 448. 

22 Kimmo Nuotio, Terrorism as a catalyst for the emergence, harmonization and reform of criminal law. 
Journal of International Criminal Justice 4(5) 2006, s. 998–1016. 

23 GrUU 10/2000 rd, s. 2; GrUU 41/2001 rd, s. 3. 
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Det är just den senare problematiken kring precision som inte är så lätt att hantera 
på ett tillfredsställande sätt. För att bestämma vilka terrororganisationer som kan 
komma på fråga måste man troligen explicit fastställa en lista över dem. Detta torde 
inte vara väldigt svårt. Men en svårare uppgift vore att fastställa kriterierna för 
medlemskap. Det är möjligt att det enbart beträffande de mest centrala aktörerna är 
enkelt att bevisa ett klart medlemskap. Men de centrala aktörerna är just dem som 
också kan bestraffas för sina aktiva gärningar; därför kan detta inte vara tillräckligt.  

Vilka kriterier kunde då tillämpas? Kanske det mest naturliga vore att personen i 
fråga själv har betraktat sig som medlem i gruppen. Detta faktum torde ganska ofta 
kunna bevisas bara man har tillgång till personens kommunikation med omvärlden. 
Beträffande IS-problematiken kan det – teoretiskt sett – fortfarande vara någorlunda 
oklart om krigarnas familjemedlemmar kan anses som medlemmar av IS bara på den 
grunden att de har bott på området. Vi borde komma ihåg det som Scheinin ovan 
anförde: icke-terrorister borde icke betraktas som terrorister.  

Det spännande i tysk rätt är att medlemskap anses innebära att man har fått en 
ställning inom den terroristiska organisationen.24 Medlemskap skiljer sig i detta 
hänseende från en stödfunktion, vilket inte kräver medlemskap.  

VI 

Syftet med den svenska utredningen (SOU 2019:49) är att ”få till stånd en för-
fattningsteknisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. 
Föresatsen är således inte att lagstiftningen ska reformeras på så sätt att dess 
materiella innehåll väsentligt förändras.”25 

Utgångspunkten för utredningen tycks vara att ge ett förslag till en mera 
transparent och koherent straffrättslig reglering av terrorism, vilket ter sig naturligt 
med tanke på all den splittring som har skapats. Men samtidigt finns det ett nytt 
medvetande om att samhället har vissa förväntningar som lagstiftningen bör infria. 
Terrorismstraffrätten har en utländsk och internationell bakgrund, men den är också 
viktig med tanke på nationella svenska intressen. ”Lagstiftningens skyddsintressen 
motiverar en omfattande kriminalisering som på ett trovärdigt och effektivt sätt 
inrymmer alla typer av straffvärda handlingar som har anknytning till terrorism.”26 

_____________________________________________________________ 
24 Fn 15, para 21.  

25 SOU 2019:49, s. 211. 

26 Ibid., s. 211. 
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En central förutsättning för bland annat all terrorismbekämpning är att 
grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer respekteras. 

Lagstiftaren har vid upprepade tillfällen redovisat den uppfattningen att det inte 
finns någon konflikt mellan den nuvarande straffrättsliga lagstiftningen på 
terrorismområdet och de grundläggande fri- och rättigheterna. Det är emellertid 
alltid viktigt att bevaka att kriminaliseringen sker med respekt för dessa rättigheter 
enligt såväl svensk grundlag som bl.a. Europakonventionen och EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 

En viktig aspekt är också att terrorismlagstiftningen ska uppfylla de krav som 
legalitetsprincipen ställer på straffrättslig lagstiftning i fråga om tydlighet och 
förutsebarhet. Viss kritik har tidigare riktats mot lagstiftningen i dessa hänseenden 
och i utredningens uppdrag ingår att se till att det straffbara området blir så 
förutsebart och tydligt som möjligt.27   

Den svenska utredningen är ett tecken på att terrorismstrafflagstiftningen har mognat 
på ett visst sätt. I den första fasen har man närmast försökt skapa ett regelverk som 
skulle vara tillfredställande med tanke på statens internationella förpliktelser. Under 
den senaste tiden har det klart framkommit att det även finns nationella grunder för 
att ha en sådan reglering. Det är egentligen sant att terrorismstraffrätten inte kan vara 
fragmenterad på det sätt som man traditionellt har tänkt om straffrättsliga fenomen, 
utan tvärtom vill man täcka det centrala innehållet på ett omfattande sätt.  

Ser man på nordisk rättspraxis, som reflekteras i SOU 2019:49, kan man notera 
att största delen av de refererade rättsfallen närmast har handlat om stödfunktioner 
och inte om terrorattacker. Men det finns enstaka äkta terrordåd också. I Finland är 
knivattacken i Åbo ett exempel; i Danmark har det funnits planerade våldsattentat 
mot Jylland-Posten; i Norge Utøya-fallet m.fl. I en svensk dom år 2016 fastställde 
Hovrätten för Västra Sverige livstidsdomar för två män som av tingsrätten hade 
dömts för terroristbrott genom att ha berövat två män livet genom att skära halsen av 
dem. 

Den svenska utredningen kunde mycket väl i Finland leda till en motsvarande 
lagberedning. Även om den finska regleringen är lagtekniskt sett bättre integrerad än 
den svenska modellen, har viss splittring och kasuistik skapats på grund av en rad 
små detaljreformer.  

Ur finsk synvinkel kunde man kommentera den svenska utredningens dilemma 
med att om problematiska kriminaliseringar redan har åstadkommits är det svårt att 

_____________________________________________________________ 
27 Ibid., s. 212. 
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återställa kvalitet och balans utan att – om detta behövs – också begränsa det 
straffrättsliga ansvaret. I det finska systemet har den kontroll som har införts i 
lagstiftningsproceduren troligen i viss mån garanterat lagstiftningens kvalitet på 
området, och detta kunde åtminstone i viss mån underlätta uppgiften att gå igenom 
lagstiftningen om terroristiska brott.       

VII 

När det gäller terror som har utövats av ISIS i samband med den lokala väpnade 
konflikten uppstår det vissa problem beträffande hur terroristiska brott relateras till 
brott mot humanitär rätt. Det pågår en rättegång i Finland där en asylsökande åtalas 
för krigsbrott efter att ha dödat fångar i samband med den s.k. Camp Speicher-
massakern.  

Vid den lagberedning som hade för avsikt att genomföra terrorismdirektivet 
nationellt togs problematiken upp. Det tycks inte alltid vara helt klart var gränsen går 
mellan terroristiska brott och internationella brott mot humanitär rätt. Det är av 
speciell vikt att den kriminalpolitiska kampen mot terrorismen inte påverkar det sätt 
på vilket internationell humanitär rätt skyddar civila under beväpnade konflikter. 

Ärendet diskuterades under lagberedningen. Martin Scheinin föreslog att man 
skulle infoga en särskild paragraf om saken i 34 a kap. i strafflagen. I själva direktivet 
ingår vissa hänvisningar till temat, och det hade varit viktigt att påminna om att 
humanitära organisationers verksamhet aldrig bör tolkas som främjande av terrorism. 
Lagutskottet behandlade temat ganska utförligt, men kom fram till den slutsatsen att 
det inte är enkelt att formulera klara bestämmelser som hjälper vid gränsdragningen. 
Därför, och också för den skull att temat hade behandlats utförligt i själva regerings-
proportionen, ville man inte föreslå nya bestämmelser på lagnivå.28 

 

_____________________________________________________________ 
28 LaUB 4/2018 rd; RP 30/2018 rd. 
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