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1 Introduktion 
1.1  Inledning 
Diskussionen om hotet från terrorismen och hur terrorgrupper och enskilda terrorister 

bäst ska bekämpas har förts med tilltagande intensitet under 2000-talet. Under senare år 

har problemet med ensamagerande gärningsmän belysts i allt större utsträckning. Enligt 

SÄPO har antalet terrorattentat och våldshandlingar utförda av ensamagerande 

gärningsmän ökat i västvärlden under de senaste åren.1 Terrorattacken i Stockholm den 7 

april 2017 var enligt de uppgifter som framkommit mest troligt ett resultat av en 

ensamagerande gärningsmans handlande.2 SÄPO har lyft fram ensamagerande 

gärningsmän motiverade av ideologiska motiv som en utmaning för myndigheten att 

bemöta, då gärningsmännens bevekelsegrunder är komplexa och de ofta lämnar få spår 

efter sig i och med att kontakten med utomstående om en eventuell brottsplan är 

begränsad.3 För att på ett effektivare sätt kunna hindra ensamagerande gärningsmän från 

att genomföra ett terrorattentat har ett flertal insatser diskuterats. En sådan tänkbar åtgärd 

är att utvidga det kriminaliserade området avseende gärningar som på ett eller annat sätt 

kan kopplas till terrorattentat. 

     Det straffrättsliga regelverket gällande terroristbrott i svensk rätt återfinns 

huvudsakligen i tre lagar: lagen (2003:148) om straff för terroristbrott 

(terroristbrottslagen), lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering 

och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 

(rekryteringslagen) samt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig 

brottslighet i vissa fall (finansieringslagen).  

     Terrorismlagstiftningen i Sverige har i princip stått under ständig utveckling sedan 

brottet terroristbrott först infördes i svensk rätt år 2003 genom instiftandet av 

terroristbrottslagen. Det då nyinstiftade terroristbrottet innebar egentligen ingen 

nykriminalisering av tidigare straffria gärningar, men bidrog istället med att lyfta ut brott 

som begåtts med särskilda avsikter och därtill addera en strängare straffskala.4 

Terroristbrottet i svensk rätt ses som ett specialfall av ett flertal brott som mestadels 

återfinns i brottsbalken, i de fall dessa bedöms vara särskilt allvarliga och begångna med 

                                                
1 http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/aktorer-sakerhetspolisen-foljer/ensamagerande.html 
2 https://www.svd.se/ny-lag-ska-stoppa-ensamma-terrorister. 
3 http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/aktorer-sakerhetspolisen-foljer/ensamagerande.html. 
4 Se Ulväng, Jareborg, Friberg, Asp, s. 52. 
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vissa specifika avsikter.  Utöver det fullbordade terroristbrottet har flertalet 

kriminaliseringar av vad som kan beskrivas som förstadier till terroristbrott införts i lagar 

utanför terroristbrottslagen. Här återfinns exempelvis kriminalisering av rekrytering, 

utbildning och finansiering kopplat till terrorism. 

     I prop. 2017/18:174 föreslog regeringen en utvidgning av det kriminaliserade området 

gällande utbildning i terroristsyfte. Propositionen röstades igenom i riksdagen den 13 juni 

2018, och lagen (2018:1313) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 

brottslighet utfärdades den 20 juni 2018. Vid detta tillfälle hade större delen av denna 

uppsats färdigställts. Till följd av detta förekommer formuleringar i uppsatsen som 

antyder att prop. 2017/18:174 enbart är ett förslag och inte har röstats igenom eller trätt i 

kraft ännu. Lagändringen träder i kraft den 1 september 2018. 

     Enligt propositionen ska  bland annat rekryteringslagen 5 a § ändras på så sätt att 

uttrycket ”den som tar emot sådana instruktioner” ska ändras till ”den som tar del av 

sådana instruktioner”, samt att kravet på att meddelandet av instruktionerna varit särskilt 

ägnat att främja allvarlig brottslighet tas bort.5 Syftet med detta är att även så kallade 

självstudier i terrorismsyfte ska kriminaliseras, samt att deltagande i legitim utbildning 

ska kunna omfattas av utbildningsbrottet.6 Enligt regeringen innebar formuleringen ”tar 

emot” i rekryteringslagen 5 a § att det krävdes en utbildare som mottagaren av 

instruktionerna varit i kontakt med på något sätt, vilket får som följd att självstudier inte 

omfattas av kriminaliseringen i rekryteringslagen 5 a § i dagsläget.7 Ett av syftena bakom 

utvidgningen av det kriminaliserade området har av justitieministern beskrivits vara att 

kunna ingripa mot en ensamagerande terrorist redan innan denne hunnit vidta några 

ytterligare åtgärder annat än att denne ”sitter hemma på sin kammare och försöker lära 

sig”.8 

 

1.2 Problemformulering 
Förslaget att kriminalisera självstudier samt deltagande i legitim utbildning i terrorsyfte 

är intressant då det förefaller vara en unik form av kriminalisering i svensk rätt, i och med 

att den inträder på ett så pass tidigt stadium. En jämförelse kan exempelvis göras med 

                                                
5 Prop. 2017/18:174 s. 15. 
6 Prop. 2017/18:174 s. 54 ff.  
7 Prop. 2017/18:174 s. 57.  
8 https://www.svd.se/ny-lag-ska-stoppa-ensamma-terrorister. 
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brottet mord i BrB 3 kap. 1 §, som måste anses vara ett av de grövsta brotten i den svenska 

straffrätten. Stämplingsbrottet i BrB 23 kap. 2 § 3 st. förutsätter att gärningsmannen i 

samråd med annan beslutar gärningen, alternativt söker anstifta annan eller själv åtar eller 

erbjuder sig att utföra gärningen. Ansvar för förberedelse i BrB 23 kap. 2 § 1 st. förutsätter 

antingen att gärningsmannen tagit emot eller lämnat pengar som betalning för brottet eller 

för att täcka kostnader kopplade till brottet, alternativt att gärningsmannen i någon form 

tagit befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott.  

För vad jag kallar utbildningsbrottet krävs inte att gärningsmannen uttryckt sin vilja på 

något sätt, och inte heller att gärningsmannen på något vis fysiskt börjat anskaffa 

hjälpmedel eller komponenter av något slag för att kunna förverkliga sin brottsplan. En 

kriminalisering av självstudier i enlighet med prop. 2017/18:174 förefaller alltså vid en 

sådan jämförelse vara en långtgående kriminalisering sett i relation till gällande rätt för 

andra grova brott, här exemplifierat genom brottstypen mord.  

     Denna jämförelse fungerar som ett exempel på varför det är relevant att problematisera 

en kriminalisering som införs på ett så tidigt stadium. Av något skäl har lagstiftaren inte 

velat införa ett motsvarande självstudiebrott gällande mord som begåtts utan 

terroristsyfte, även om det ur en moralisk aspekt i många fall kan framstå som lika 

förkastligt som självstudier i syfte att begå terroristbrott.  

     Som framgår av terroristbrottslagen 4 § är försök, förberedelse och stämpling till 

terroristbrott kriminaliserat. De osjälvständiga brottsformerna i brottsbalken (1962:700) 

(BrB) 23 kap. är alltså redan kriminaliserade i förhållande till terroristbrott, vilket innebär 

att ett flertal förstadiegärningar redan genom terroristbrottslagen är straffsanktionerade. 

Detta föranleder enligt min mening en diskussion om hur stort behovet av en utvidgning 

av utbildningsbrottet är, då ett så pass stort antal förstadiegärningar redan är 

kriminaliserade.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar   
Syftet med denna uppsats är att utreda hur den föreslagna kriminaliseringen av 

självstudier och deltagande i legitim utbildning i terroristsyfte som lagts fram i prop. 

2017/18:174 förhåller sig till gängse kriminaliseringsprinciper, samt hur de förhåller sig 

till överväganden gällande införande av förfältsdelikt som gjorts för andra brottstyper. 

Uppsatsens syfte kan delas in i följande frågeställningar: 

     Hur förhåller sig utvidgningen av kriminaliseringen av utbildning i terrorsyfte till de 
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generella kriminaliseringsprinciperna i svensk rätt?  

     Hur förhåller sig den föreslagna kriminaliseringen av självstudier till överväganden 

som ligger bakom införandet och begränsningen av andra förfältsdelikt?  

      Hur förhåller sig kriminaliseringen av självstudier till de osjälvständiga 

brottsformerna stämpling, förberedelse och försök i BrB 23 kap.? 

 

1.4 Metod 
Uppsatsen har författats med användande av en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metodens syfte kan sägas vara att rekonstruera en rättsregel.9 Detta görs 

genom att de allmänt accepterade rättskällorna används, vilket innebär att analysen görs 

med hjälp av främst lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.10 Det har diskuterats 

huruvida den rättsdogmatiska metoden snarare borde kallas rättsanalytisk metod, då detta 

begrepp på ett tydligare sätt skulle omfatta den analys av rättsregler som de flesta 

rättsdogmatiker genomför.11 I denna uppsats analyseras gällande rätt, samt den föreslagna 

förändringen av gällande rätt, i förhållande till relevanta kriminaliseringsprinciper och 

ställs i kontrast till gällande rätt för andra brottstyper. 

     Gällande rätt avseende förfältsdeltikt och de överväganden som ligger bakom gällande 

rätt idag kommer att utredas genom en analys av relevanta rättskällor, för att sedan 

diskuteras i relation till den föreslagna utvidgningen av det kriminaliserade området 

gällande utbildning i terrorsyfte. Den föreslagna kriminaliseringen av självstudier 

kommer redogöras för med en genomgång av syftena bakom kriminaliseringen. I detta 

arbete kommer svenska offentliga publikationer gås igenom, samt även EU-rättsliga 

dokument i viss mån i och med att den föreslagna bestämmelsen härstammar från ett EU-

direktiv. Då syftet med uppsatsen är att granska kriminaliseringen av självstudier genom 

en jämförelse med kriminaliseringsprinciper och med de särskilda hänsyn som har tagits 

gällande införande av andra förfältsdelikt, kommer dessa principer och överväganden att 

redogöras för och sammanfattas genom en studie av doktrin samt  betänkanden och andra 

lagstiftningsprodukter. De principer och överväganden som framkommer kommer sedan, 

i den mån de är relevanta för den föreslagna kriminaliseringen som uppsatsen kretsar 

kring, diskuteras i förhållande till kriminaliseringen.  

     Då praxis är sparsam på detta område används denna endast i begränsad utsträckning. 

                                                
9 Korling, Zamboni, s. 21.  
10 Korling, Zamboni, s. 21.  
11 Korling, Zamboni, s. 24.  
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Relevant praxis från prejudicerande instans saknas helt och hållet. Praxis från tingsrätt 

och hovrätt används i syfte att exemplifiera vilka typer av gärningar som rättsväsendet 

har bedömt omfattas eller falla utanför terroristbrottsbegreppet. Domarna syftar även till 

att visa vilka eventuella gränsdragningsproblem som kan uppstå vid tillämpningen av de 

olika bestämmelserna. De ska alltså inte ses som ett klargörande av rättsläget i den 

bemärkelsen en dom från Högsta domstolen har potential att göra, utan enbart som ett 

intresseväckande sätt att levandegöra bestämmelserna med relevanta exempel från 

verkligheten. 

     Då den kriminalisering som denna uppsats fokusera på är ett resultat av ett direktiv 

används även rättskällor från EU, som nämnts ovan. Dock används inte EU-rättsligt 

material i en sådan utsträckning att en särskild EU-rättslig metod har behövt användas. 

Den diskussion och analys av EU-rättsligt material som förs i uppsatsen ryms inom ramen 

för den traditionella rättsdogmatiska metoden.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds i avsnitt 2 med en redogörelse för gällande rätt avseende de olika former 

av terroristbrott som utgör gällande rätt i Sverige idag. I detta avsnitt diskuteras 

terroristbrottslagen, rekryteringslagen samt BrB. BrB diskuteras gällande de 

osjälvständiga brottsformerna, då dessa aktualiseras i och med att försök, förberedelse 

och stämpling till terroristbrott är kriminaliserat.  

     Sedan följer i avsnitt 3 en genomgång av och diskussion av kriminaliseringsprinciper. 

Här diskuteras doktrin där olika författares perspektiv tas upp, samt även de fall där 

lagstiftaren eller utredare gett uttryck för vad denne anser utgöra gällande 

kriminaliseringsprinciper. I detta avsnitt tas varje källa upp för sig vilket innebär att en 

underrubrik ägnas åt en författare eller ett betänkande som en utredning presenterat. 

     I avsnitt 4 presenteras och diskuteras den utvidgade kriminaliseringen av utbildning i 

terroristsyfte i rekryteringslagen 5 a § som presenteras i prop. 2017/18:174. I detta avsnitt 

diskuteras paragrafens ordalydelse, den EU-rättsliga dimensionen och hur detta påverkar 

lagstiftningen samt ändamålen bakom regleringen.  

     I avsnitt 5 följer sedan en diskussion och analys av förslaget i prop. 2017/18:174 i 

ljuset av de kriminaliseringsprinciper som diskuterats tidigare i uppsatsen.  
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1.6 Avgränsningar 
I prop. 2017/18:174 föreslogs ett flertal förändringar på terroristbekämpningsområdet. I 

och med denna uppsats frågeställning och dess fokus på kriminaliseringen av självstudier 

och legitima studier i terrorsyften kommer de föreslagna förändringarna i 

rekryteringslagen 5 a § att diskuteras. Detta får som konsekvens att övriga förslag i prop. 

2017/18:174, eller andra förslag som rör terrorismlagstiftningen i Sverige men inte rör 

utbildning i terroristsyfte, bortses ifrån.  

     Utvidgningen av det kriminaliserade området för terroristutbildning som presenteras i 

prop. 2017/18:174 grundar sig på EU:s terrorismdirektiv.12 Den grundläggande frågan 

om lämpligheten i att specifika kriminaliseringar och brottsrekvisit regleras av EU och 

inte medlemsstaternas nationella parlament är för all del relevant, men är en fråga som 

faller utanför ramen för denna uppsats. Detta innebär dock inte att eventuella särskilda 

problem som kan ha uppstått till följd av att kriminaliseringen av självstudier har sin 

grund i en rättsakt från EU kan vara en bidragande orsak till hur prop. 2017/18:174 

utformats och därmed är relevant för uppsatsens syfte.  

     Denna uppsats är skriven med ett nationellt svenskt straffrättsligt perspektiv. 

Kriminaliseringen av självstudier i rekryteringslagen 5 a § diskuteras och jämförs med 

svenska kriminaliseringsprinciper. I och med uppsatsens fokus på svensk straffrätt utgör 

inte diskussionen om kriminaliseringsprinciper på europeisk nivå som sådan en del av 

diskussionen. Detta faller sig naturligt då uppsatsens syfte kretsar kring hur 

kriminaliseringen står sig i en svensk kontext. De europarättsliga övervägandena rör 

snarare övervägandena bakom EU:s terrorismdirektiv, vilket faller utanför ramen för 

denna uppsats. Jag har inte heller uttryckligen berört EU:s diskussion av 

kriminaliseringsprinciper.  

     Rekryteringslagen 5 § samt 5 a § stadgar att kriminaliseringen av givande samt tagande 

av utbildning är kopplad till vad som i lagen benämns som särskilt allvarlig brottslighet. 

Denna term definieras i rekryteringslagen 2 §, där det av 2 § p. 2 framgår att terroristbrott 

enligt terroristbrottslagen 2 § omfattas av begreppet särskilt allvarlig brottslighet. 

Begreppet är dock bredare än så, och avser exempelvis enligt 2 § p. 3 a-d brott mot ett 

flertal internationella konventioner. Syftet med denna uppsats är att utreda 

utbildningsbrotten kopplade till terroristverksamhet. Därmed kommer eventuella 

                                                
12 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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särskilda överväganden gällande införandet av en sådan ny kriminalisering i förhållande 

till annan brottslighet som faller utanför terrorisbrottsbegreppet, men innanför begreppet 

särskilt allvarlig brottslighet, att bortses från. Den löpande diskussionen förutsätter att 

utbildningsbrotten diskuteras i förhållande till just terroristbrott enligt terroristbrottslagen 

2 §, om inget annat uttryckligen anges.  

     I uppsatsen diskuteras osjälvständiga brottsformer i förhållande till terroristbrott. Av 

de osjälvständiga brottsformerna som är kriminaliserade i förhållande till terroristbrott 

enligt 4 § terroristbrottslagen är det försök, förberedelse och stämpling som är relevanta 

och faller inom denna uppsats syfte. Därmed diskuteras inte underlåtenhet att avslöja 

terroristbrott. Detta brott föranleder flertalet intressanta diskussioner angående dess 

förhållande till det många förfältsdelikt som kriminaliserats som självständiga 

brottsformer, men de faller utanför ramen för denna uppsats. Medverkan i BrB 23 kap. 4 

§ är också en osjälvständig brottsform som faller utanför syftet för denna uppsats. Både 

medverkan och underlåtenhet att avslöja brott faller utanför ramen för uppsatsen till följd 

av uppsatsens syfte.  

2 Terroristbrotten i svensk rätt 
2.1  Terroristbrott 

2.1.1 Terroristbrottets uppbyggnad 

Terroristbrott är i svensk straffrätt en del av specialstraffrätten, och det fullbordade 

terroristbrottet återfinns i terroristbrottslagen 2 §. Terroristbrottslagen stiftades år 2003 

som en konsekvens av att EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism13 som då nyligen 

antagits på av EU. I rambeslutets art. 1.1 stadgas vilka handlingar som enligt rambeslutet 

ska betraktas som terroristbrott.14 Alla handlingar som räknades upp i rambeslutet var 

redan kriminaliserade i svensk rätt, men något specifikt straffbud avseende terroristbrott 

fanns inte.15 Detta menade regeringen var ett krav i rambeslutet, då de listade 

handlingarna skulle betraktas som terroristbrott om de begåtts med särskilda avsikter. I 

förarbetena till terroristbrottslagen diskuteras det faktum att sådana objektiva och 

subjektiva omständigheter som rambeslutet menar skulle göra att ett brott skulle vara att 

anse som ett terroristbrott kunde beaktas inom ramen för straffmätningen i den svenska 

                                                
13 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 
14 Se även prop. 2002/03:38 s. 28. 
15 Prop. 2002/03:38 s. 33. 
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straffrätten.16 Regeringen menade dock att i och med att rambeslutets art. 1.1 utformats 

som en brottsbeskrivning snarare än en straffskärpningsregel var det inte tillräckligt att 

beakta omständigheterna inom ramen för straffmätningen, utan ett nytt straffbud behövde 

införas.17 

     För att ett terroristbrott ska anses begånget måste först och främst ett av de utpekade 

brotten i terroristbrottslagens 3 § ha begåtts. Exempelvis kan det begås genom mord enligt 

BrB 3 kap. 1 §, människorov enligt 4 kap. 1 §, mordbrand enligt 13 kap. 1 § och kapning 

eller sjö- eller luftsabotage enligt 13 kap. 5 a §. Även gärningar som inte vid första anblick 

skulle te sig som ett fullbordat terroristbrott omfattas av terroristbrottslagen 3 § så som 

vapenbrott enligt vapenlagen (1996:67) 9 kap. 1 § och olaga hot enligt 4 kap. 5 §, med 

begränsningen att hotet måste bestå av hot om att begå en gärning som i sig skulle 

omfattas av terroristbrottslagen 2 §.  Utöver detta krävs enligt terroristbrottslagen 2 och 

3 §§ 1 st. 1-3 p. att gärningen begåtts med en specificerad avsikt. Denna avsikt kan vara 

att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp enligt p. 1, 

otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå 

från att vidta en åtgärd enligt p. 2, eller allvarligt destabilisera eller förstöra 

grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat 

eller en mellanstatlig organisation enligt p. 3. Detta är bestämmelsens överskjutande 

uppsåtsrekvisit, och det faktum att bestämmelsen förutsätter avsikt att uppnå en viss 

effekt innebär att avsiktsuppsåt är den uppsåtsform som krävs för 

brottsbeskrivningsenlighet.18 Detta innebär inte att effekterna måste ha uppnåtts. Det 

väsentliga är att åklagaren visat och domstolen finner att gärningsmannen direkt åsyftat 

att uppnå någon av effekterna.19 

     Utöver gärningstyp och krav på specifik avsikt finns ett abstrakt farerekvisit, som 

kräver att gärningen ska kunna allvarligt skada en stat eller mellanstatlig organisation. 

Detta är ett objektivt rekvisit, och det abstrakta farerekvisitet innebär att det inte krävs att 

en konkret fara föreligger utan en bedömning ska göras av huruvida gärningen typiskt 

sett kan förverkliga den aktuella faran, i detta fall att allvarligt skada exempelvis en stat.20 

Att det abstrakta farerekvisitet benämns som ett objektivt rekvisit innebär givetvis inte att 

det inte uppställs krav på uppsåt från gärningsmannens sida i förhållande till de 

                                                
16 Prop. 2002/03:38 s. 39. 
17 Prop. 2002/03:38 s. 39. 
18 Prop. 2002/03:38 s. 87. Ang. uppsåtsbedömningen, se Asp, Ulväng & Jareborg s. 361 ff. 
19 Prop. 2002/03:38 s. 87. 
20 Prop. 2002/03:38 s. 86. Se även Asp, Ulväng & Jareborg, s. 100, samt SvJT 2017 s. 711. 
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omständigheter som leder till att farerekvisitet är uppfyllt. I enlighet med 

täckningsprincipen i straffrätten måste alla brottsrekvisit täckas av gärningsmannens 

uppsåt, abstrakt farerekvisit inräknat.21 Till följd av detta måste gärningsmannen ha haft 

uppsåt i förhållande till de omständigheter som innebär att gärningen typiskt sett kan 

allvarligt skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Gällande vad som krävs för att 

uppfylla rekvisitet allvarlig skada måste gärningen enligt förarbetena utgöra en svår 

påfrestning på samhället.22 Detta utvecklas vidare genom att detta inte enbart omfattar 

gärningar som allvarligt skadar de grundläggande strukturerna för ett demokratiskt 

samhälle, och konsekvenserna behöver heller inte vara landsomfattande. Även gärningar 

som kan allvarligt skada ett väsentlig allmänintresse eller orsaka allvarliga störningar i 

statens samhällsfunktioner kan tänkas omfattas, även om de inte direkt hotar de 

grundläggande strukturerna i samhället.23 Enligt förarbetena är det svårt att på förhand i 

detalj redogöra för vad som omfattas av rekvisitet allvarligt skada, och i slutändan är det 

något som måste bedömas från fall till fall med beaktande av samtliga omständigheter.24 

     Av terroristbrottslagen 4 § framgår att försök, förberedelse, stämpling samt 

underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott är straffbelagt i enlighet med 

bestämmelserna om dessa osjälvständiga brottsformer i BrB 23 kap. Utöver att stämpling, 

förberedelse och försök till terroristbrott är kriminaliserat har andra förstadier till ett 

fullbordat terroristbrott kriminaliserats som självständiga brottstyper. I rekryteringslagen 

har exempelvis offentlig uppmaning till terrorism kriminaliserats i 3 §, rekrytering i 4 § 

samt givande och mottagande av utbildning i 5-5 a §§. Enligt BrB 23 kap. 3 § är det 

möjligt att frivilligt tillbakaträda från försök, förberedelse och stämpling genom att orsaka 

att brottet inte fullbordas. Det går inte för de ovan nämnda fullbordade brotten. Dock 

finns möjlighet till ansvarsfrihet enligt rekryteringslagen 7 § om fara för att särskilt 

allvarlig brottslighet ska förövas är obetydlig, eller om gärningen med hänsyn till andra 

omständigheter är att anse som ringa.  

     Utöver att förstadierna försök, förberedelse och stämpling är kriminaliserade i 

förhållande till terroristbrottslagen 2 § har, som nämnts ovan, ett flertal gärningar som 

vid en första anblick snarare utgör förberedelse ansetts kunna utgöra ett fullbordat 

terroristbrott. Ett bra exempel på detta är vapenbrott enligt terroristbrottslagen 3 § p. 14. 

                                                
21 Se Asp, Ulväng & Jareborg, s. 270. 
22 Prop. 2002/03:38 s. 86. 
23 Prop. 2002/03:38 s. 86. 
24 Prop. 2002/03:38 s. 87.  
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Att inneha vapen i syfte att begå ett terroristbrott torde för många framstå som ett 

förberedelsebrott. Men i terroristbrottslagens mening ska ett vapeninnehav kunna utgöra 

ett terroristbrott enligt 2 §. Detta är dock något som i praktiken blir mycket svårt att 

uppfylla då gärningen som ska utgöra terroristbrott allvarligt måste kunna skada en stat 

eller mellanstatlig organisation, och det är svårt att ens med den livligaste fantasi 

föreställa sig ett scenario där specifikt innehavet av vapen ska kunna skada en stat på 

detta vis.25 Det objektiva rekvisitet torde omöjliggöra att någon kommer dömas för 

terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2 § genom enbart ett vapeninnehav. Det kan 

därmed diskuteras vad syftet med en inkludering av denna brottstyp i terroristbrottslagen 

3 § egentligen är.  

     Slutligen kan nämnas att medverkan är straffbelagd enligt BrB 23 kap. 4 § eftersom 

alla de ovan diskuterade brotten har fängelse i straffskalan. 

 

2.1.2 Terroristbrott i rättstillämpningen 

När det gäller praxis som utvecklar de ovan diskuterade rekvisiten närmare saknas 

prejudikat från HD. Det finns istället ett antal domar från tingsrätt och hovrätt där 

terroristbrottet har prövats.  

     Gällande rekvisitet att allvarlig kunna skada en stat har Svea hovrätt i ett mål 

konstaterat att gärningen att mitt i natten kasta molotovcocktails mot en vallokal inte når 

upp till kravet att typiskt sett allvarligt kunna skada staten.26 Hovrätten utvecklade sitt 

resonemang genom att förtydliga att en sådan typ av brandattack mot en vallokal typiskt 

sett bör kunna anses utgöra ett tillräckligt hot för att allvarligt kunna skada en stat, men 

med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet var inte skaderisken tillräckligt 

stor i detta fall. Detta berodde främst på det faktum att attacken skedde under nattetid när 

ingen kunde förväntas finnas i lokalen. Åtalet ledde i detta fall inte till någon fällande 

dom i hovrätten för terroristbrott. 

     Gällande åtal som lett till fällande dom för terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2  

och 3 §§ finns ett mål från Hovrätten för Västra Sverige där två personer dömdes för 

terroristbrott avseende gärningar som begåtts utomlands.27 Gärningarna utgjordes av 

mord som begåtts i Syrien, och den mest centrala bevisningen var de filmer av morden 

som gärningsmännen gjort och publicerat på internet. Hovrätten bedömde att de båda 

                                                
25 Se Asp, del II s. 22 fotnot 21-22.  
26 Se mål HovR B 5673-06. 
27 HovR B 5306-15. 
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åtalade personerna medverkat i filmerna, vilket styrktes genom röstanalys, vilket innebar 

att filmen fungerade som bevisning för att styrka att de båda gärningsmännen var 

inblandade i morden.28 Avseende rekvisiten i terroristbrottslagen 2 § specifikt fyllde 

filmklippen även en annan funktion, nämligen att styrka att både det överskjutande 

uppsåtsrekvisitet samt det abstrakta farerekvisitet var uppfyllt. Hovrätten menade att 

filmerna visade att gärningsmännen vill begå samma handlingar mot andra ”otrogna”, 

och att hot riktats mot alla som inte tillhör den rätta läran, inte bara de personer som 

figurerade i filmklippen. De grymma bestialiska morden, budskapet om att fler ska 

drabbas av samma behandling samt att dessa gärningar filmats ansågs tillsammans utgöra 

sådant som typiskt sett anses kunna allvarligt skada en stat. I denna bedömning spelade 

det enligt hovrätten ingen roll huruvida filmerna de facto har spridits eller inte. Utöver 

detta menade tingsrätten att hoten mot alla som inte tillhör den rätta läran riktade sig mot 

en befolkningsgrupp, samt att mord som filmas typiskt sett måste anses kunna injaga 

allvarlig fruktan hos människor. Detta visade enligt tingsrätten att de båda åtalade haft ett 

gemensamt direkt uppsåt att injaga allvarlig fruktas hos den befolkningsgrupp som inte 

tillhör den rätta läran. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning avseende det 

överskjutande uppsåtsrekvisitet.  

     Den mest uppmärksammade terroristbrottsdomen måste sägas vara domen som föll 

avseende gärningarna begångna på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017, där 

gärningsmannen dömdes för flertalet fall av terroristbrott.29 Terroristbrott hade 

gärningsmannen enligt tingsrätten begått dels genom fem mord, dels genom allmänfarlig 

ödeläggelse, dels genom 119 fall av försök till mord. Utöver terroristbrott dömdes 

gärningsmannen även för flertalet fall av framkallande av fara för annan enligt BrB 3 kap. 

9 §.  

     Angående det abstrakta farerekvisitet fastslog Stockholms tingsrätt att det inte rådde 

några tvivel om att det var uppfyllt. Detta grundades framför allt på det extraordinära läge 

som rådde i Stockholm efter attentatet och att centrala samhällsfunktioner påverkades 

kraftigt. Exempel på detta var att flera myndigheter gick upp i stabsberedskap, polis och 

sjukvårdsverksamheter drabbades av extrem belastning samt att tunnelbanetrafiken stod 

helt still i tre timmar till följd av händelsen. Tingsrätten slog därmed fast att gärningar av 

                                                
28 Värt att observera är att ingen av de dömda männen ansågs ha utfört den faktiska mordgärningen, men 
de bedömdes ha varit tillräckligt involverande och deltagit aktivt i sådan mån att de är att anse som 
gärningsmän. 
29 TR B 4708-17. 
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detta slag kan skada det öppna och säkra samhället, och gärningarna är sådana att de 

allvarligt kan skada staten Sverige. Tingsrätten såg alltså till de faktiska konsekvenserna 

av gärningen och vilken påverkan de fick på samhället. Samtidigt är det värt att påminna 

om att den abstrakta farebedömningen siktar in sig på vad en gärning typiskt sett kan leda 

till, vilket innebär att det inte är de faktiska konsekvenserna i det enskilda fallet som i alla 

lägen är avgörande. Detta innebär dock samtidigt inte att man aldrig ska se till de faktiska 

konsekvenserna av en gärning, då de givetvis kan användas som en del av bedömningen 

av huruvida en gärning uppfyller det abstrakta farerekvisitet. Avseende det subjektiva 

avsiktsrekvisitet fann tingsrätten att gärningsmannen haft avsikt att både injaga allvarlig 

fruktan hos en befolkningsgrupp enligt terroristbrottslagen 2 § p. 1, och att otillbörligen 

tvinga offentliga organ att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd enligt 

terroristbrottslagen 2 § p. 2. Terroristbrottslagen 2 § p. 1 ansågs uppfylld i och med att 

tingsrätten fann det styrkt att gärningsmannen haft direkt uppsåt att injaga allvarlig 

fruktan i Sveriges befolkning. Gällande 2 § p. 2 ansåg tingsrätten det styrkt att 

gärningsmannen genom gärningen haft avsikt att förmå Sverige att avstå från att delta i 

den globala koalitionen som strider mot terrorgruppen IS. Exempel på bevisning som 

indikerade hans avsikter var dels att han själv inför rätten uppgett att syftet med gärningen 

var att Sverige skulle upphöra att stödja kriget mot IS, dels att han i videoklipp som han 

själv spelat in sagt att han vill ”döda otrogna” och att gärningen kommer leda till att 

”rädslan kommer att finnas i de otrognas hjärtan”.30 

 

2.2 Utbildningsbrotten 

2.2.1 Givande av utbildning 

Rekryteringslagen 5 § stadgar att det är straffbelagt att meddela eller söka meddela 

instruktioner om tillverkning eller användning av exempelvis sprängämnen eller andra 

skadliga eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas vid exempelvis 

terroristbrott, alternativt andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade att användas 

för ett sådant ändamål, om gärningen begåtts med vetskap om att instruktionerna är 

avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet. Vad som utgör särskilt allvarlig 

brottslighet regleras i rekryteringslagen 2 §. Enligt 2 § p. 2 omfattas terroristbrott av 

terroristbrottslagen 2 §. Utöver detta omfattas enligt 2 § p. 1 ett flertal brott, t.ex. mord, 

dråp och människorov, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller 

                                                
30 För citaten, se TR B 4708-17, s. 73.  
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befolkningsgrupp alternativt att förmå en regering att vidta eller avstå från att vidta en 

åtgärd. Som framgår av ordalydelsen utgör detta samma rekvisit som för 

terroristbrottslagen 2 §, med den skillnaden att farerekvisitet saknas.   

     För straffansvar för fullbordat brott enligt 5 § krävs för det första inte att 

instruktionerna verkligen meddelats, utan det räcker enligt ordalydelsen med att 

utbildaren sökt meddela instruktionerna. Med detta avses situationer där utbildaren gått 

igenom alla steg för att förmedla instruktionerna men att de av någon anledning inte nått 

den tänkte mottagaren, exempelvis på grund av att ett meddelande inte nått fram eller till 

följd av att det beslagtagits.31  En gärning som avseende många andra brottstyper hade 

betraktats som ett försöksbrott kan alltså enligt 5 § rekryteringslagen utgöra ett fullbordat 

brott. 

     Gällande instruktionernas innehåll ska de först och främst röra antingen tillverkning 

eller användning av exempelvis sprängämnen, alternativt andra metoder eller tekniker 

som är särskilt ägnade för ändamålet att begå särskilt allvarlig brottslighet. För att det 

överhuvudtaget ska röra sig om instruktioner i lagens mening får det normalt inte röra 

information som är enkelt tillgänglig för envar.32 Avseende rekvisitets första led, 

sprängämnen eller andra typer av vapen eller farliga ämnen, ska det enligt förarbetena 

röra sig om kvalificerade typer av hjälpmedel som är avsedda för eller har förmågan att 

orsaka allvarlig skada på liv eller egendom.33 Gällande det andra ledet avser lagstiftaren 

att övriga typer av metoder eller tekniker ska omfattas av utbildningskriminaliseringen, 

och detta innefattar exempelvis instruktioner om hur man med hjälp av vapen passerar en 

säkerhetskontroll eller vilka tekniker som är mest lämpliga för att sprida en smitta.34 

     Enligt förarbetena innebär kravet på vetskap om att instruktionerna är avsedda att 

användas för exempelvis terroristbrott att utbildaren måste ha insett att mottagaren av 

utbildning har denna avsikt.35 Specifika krav på insikt finns sällan i brottsbeskrivningar, 

men i detta fall har denna uppsåtsform valts. Som en följd av detta krav på insiktsuppsåt 

utesluter likgiltighetsuppsåt i förhållande till omständigheten vad instruktionerna ska 

användas till straffrättsligt ansvar. Så blir fallet då avsändaren av instruktionerna måste 

ha insett att den som tar emot instruktionerna, och därmed utbildas, avser att använda 

                                                
31 Prop. 2009/10:78 s. 61. Se även Ulväng, Jareborg, Friberg, Asp, s. 70. 
32 Prop. 2009/10:78 s. 61. Se även Ulväng, Jareborg, Friberg, Asp, s. 70. 
33 Prop. 2009/10:78 s. 61.  
34 Prop. 2009/10:78 s. 61. 
35 Prop. 2009/10:78 s. 61. 
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dessa instruktioner för att begå särskilt allvarlig brottslighet.36 Detta innebär att fall där 

utbildaren t.ex. sänder ut informationen via internet utan vetskap om mottagarens avsikter 

inte omfattas av bestämmelsen.37 Det är alltså inte tillräckligt att utbildaren meddelar 

instruktioner i syfte att de ska användas för särskilt allvarlig brottslighet. Vetskapskravet 

innebär också ett krav på någon form av kontakt mellan utbildaren och mottagaren av 

instruktionerna, i och med att utbildaren måste ha vetskap om vad mottagaren ska 

använda instruktionerna till.38 

     I ett uppmärksammat mål från Attunda tingsrätt frikändes en person som åtalats för 

givande av utbildning i terrorism.39 I åtalet påstod åklagaren att den åtalade från Sverige 

hade instruerat sin son, som befann sig i Syrien, i hur han bäst kunde spränga hål i en mur 

som tillhörde ett fängelse i Syriens huvudstad Aleppo. Tingsrätten fann det klarlagt att 

den åtalade förmedlat kunskaper till sin son om hur sonen ska gå tillväga för att lyckas 

spränga hål i fängelsemuren. Tingsrätten fann även att dessa instruktioner inte varit 

tillgängliga för envar, och därmed ansågs den åtalade ha meddelat instruktioner i enlighet 

med rekryteringslagen 5 §. Dock menar tingsrätten att åklagaren inte visat att den åtalade 

mannen haft vetskap om att instruktionerna skulle användas för särskilt allvarlig 

brottslighet. Rätten anser att gärningens beskaffenhet i sig inte indikerar att en avsikt att 

injaga skräck i den syriska befolkningen förelåg, och det är inte heller styrkt att personen 

som mottog utbildningen hade tänkt i de banorna. Därmed är inte det överskjutande 

uppsåtsrekvisitet i terroristbrottslagen 2 § uppfyllt för personerna som utförde 

sprängningen. Det innebär att tingsrätten inte finner det klarlagt att instruktionerna skulle 

användas för att begå ett terroristbrott eller någon annan form av särskilt allvarlig 

brottslighet. I och med att instruktionerna inte var avsedda att användas för särskilt 

allvarlig brottslighet leder det i sin tur till att den åtalade inte kan ha haft vetskap om 

någon sådan avsikt hos mottagaren av instruktionerna.  

      

2.2.2 Mottagande av utbildning 

Gällande mottagande av utbildning, som regleras i rekryteringslagen 5 a §, är det brottet 

kopplat till givande av utbildning i 5 §. Kriminaliseringen av mottagande av utbildning i 

terroristbrottssyfte tillkom senare än kriminaliseringen av givande av utbildning.40 Av 5 

                                                
36 Prop. 2009/10:78 s. 61 
37 Prop. 2009/10:78 s. 61. 
38 Ulväng, Jareborg, Friberg, Asp, s. 71.  
39 TR B 4352-15. 
40 5 a § beslutades efter prop. 2015/16:78, och 5 § efter prop. 2009/10:78.  



 21 

a § framgår att det är kriminaliserat att ta emot sådana instruktioner som avses i 5 § i 

avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet, om meddelandet av 

instruktionerna var särskilt ägnat att främja sådan brottslighet. Av kravet på att 

meddelandet av instruktionerna ska vara särskilt ägnat att främja sådan brottslighet kan 

vi utläsa att det i ordalydelsen uppställs ett krav på själva meddelandet av instruktionerna, 

utöver mottagarens uppsåt och instruktionernas innehåll. 

     I och med att en förutsättning för ansvar är att mottagandet av instruktionerna skett 

med avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet krävs ett avsiktsuppsåt för 

att uppfylla detta överskjutande uppsåtskrav. Utöver detta krävs givetvis sedvanligt 

uppsåt i någon form till själva gärningen, alltså att ta emot instruktionerna. 

     I rekvisitet tar emot instruktioner ligger enligt förarbetena ett krav på kontakt mellan 

givaren och mottagaren av utbildning.41 Kravet på kontakt är dock inte avsett att tolkas 

så strikt att det krävs en muntlig dialog mellan givare och mottagare av utbildning, utan 

även exempelvis kontakt över internet genom att instruktioner publiceras på internet där 

en utvald krets av mottagare fått lösenord för att bereda sig åtkomst till instruktionerna 

kan enligt förarbetena utgöra sådan kontakt som krävs för att 5 a § ska vara tillämplig.42 

Självutbildning, exempelvis genom att ta del av allmänt tillgänglig information på 

internet, omfattas inte av straffansvaret i 5 a §.43 Enligt 5 a § krävs också att meddelandet 

av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja allvarlig brottslighet. Enligt förarbetena 

innebär detta att instruktionerna ska ha meddelats på sådant sätt att det varit särskilt ägnat 

att främja sådan brottslighet.44 Kravet på främjande ska förstås på samma sätt som 

främjande i BrB 23 kap.45 Ett sätt att beskriva främjande är att säga att gärningen ska ha 

haft något inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, och det gäller 

även om så skett endast genom att styrka andra i deras uppsåt.46 Om instruktionerna 

lämnats inom ramen för legitim utbildning i form av militärtjänst, utbildning vid 

skytteklubb, utbildning i samband med jägarexamen eller utbildning inför tagande av 

flygcertifikat faller detta enligt den ursprungliga propositionen utanför straffansvaret 

enligt bestämmelsen.47 

     I rekryteringslagen har inte försök, förberedelse eller stämpling kriminaliserats i 

                                                
41 Prop. 2015/16:78 s. 71. 
42 Prop. 2015/16:78 s. 71.  
43 Prop. 2015/16:78 s. 71.  
44 Prop. 2015/16:78 s. 71.  
45 Prop. 2015/16:78 s. 71.  
46 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 438. 
47 Prop. 2015/16:78 s. 71.  
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förhållande till någon av brottstyperna, och därmed inte till utbildningsbrotten. Den enkla 

förklaringen till detta torde vara att de gärningar som kriminaliserats i denna lag är så 

pass utpräglade förstadier, och att lagen som helhet fokuserar på förfältsområdet till 

terroristbrottet, att en kriminalisering av dessa osjälvständiga brottsformer därmed skulle 

framstå som tämligen meningslös.48 

     I rekryteringslagen 7 § finns en ansvarsbegränsningsregel som stadgar att ansvar enligt 

denna lag inte ska dömas ut om det funnits endast obetydlig fara för att gärningen skulle 

leda till förövande av särskilt allvarlig brottslighet, samt om gärningen med hänsyn till 

andra omständigheter är att anse som ringa.  

 

2.3  De osjälvständiga brottsformerna i förhållande till terroristbrott 
2.3.1 Introduktion till de osjälvständiga brottsformerna i förhållande till terroristbrott 

Enligt terroristbrottslagen 4 § är försök, förberedelse och stämpling till terroristbrott 

kriminaliserat i enlighet med BrB 23 kap.  I BrB regleras försök i BrB 23 kap. 1 §, 

förberedelse i BrB 23 kap. 2 § 1 st. och stämpling i BrB 23 kap. 2 § 2 st. Enligt 

terroristbrottslagen 4 § är även underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott 

kriminaliserat.49  

     De osjälvständiga brottsformernas förhållande till terroristbrottet är säreget på så sätt 

att även ett terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2 § omfattar gärningar som i många 

fall skulle kunna ses som förstadier till terroristbrott, och istället skulle kunna vara 

kriminaliserat som exempelvis förberedelse till brott istället för ett fullbordat brott. Här 

är vapenbrott ett bra exempel, då innehav av vapen skulle kunna utgöra en 

förberedelsegärning men samtidigt kan utgöra ett fullbordat terroristbrott i och med 

terroristbrottslagen 3 § p. 14. Detta, i kombination med de brottstyper som återfinns i 

rekryteringslagen och som diskuterats ovan, gör att förstadierna till terroristbrott är 

kriminaliserade på ett mycket omfattande sätt, med en blandning av osjälvständiga 

brottsformer samt kriminaliseringar av typiska förstadiegärningar som fullbordade brott.  

 

2.3.2 Försök 

Förutsättningar för utdömande av ansvar för försök regleras i BrB 23 kap. 1 §. Av 

bestämmelsen framgår att det krävs ett särskilt stadgande för varje brottstyp för att försök 

                                                
48 Ulväng, Jareborg, Friberg, Asp, s. 66.  
49 Underlåtenhet att avslöja terroristbrott faller utanför ramen för diskussionen för denna uppsats. 
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till avsedd brottstyp ska omfattas av kriminaliseringen. BrB 23 kap. 1 § gäller för både 

de straffrättsliga bestämmelserna i BrB och för specialstraffrätten. Avseende terroristbrott 

återfinns det särskilda stadgandet, tack vare vilket exempelvis försök till terroristbrott är 

kriminaliserat, i terroristbrottslagen 4 §. Termen försök i vardagligt språkbruk kan sägas 

skilja sig från försöksbegreppet inom straffrätten på så sätt att ett försök i vardagligt 

språkbruk närmast förutsätter en avsikt hos försökspersonen att gärningen ska fullbordas 

och ett visst resultat uppnås. I straffrätten krävs uppsåt till fullbordade brott samt till 

försöksgärningen för att en försöksgärning enligt BrB 23 kap. 1 § ska anses vara 

begången, men det räcker med ett likgiltighetsuppsåt som inte förutsätter att 

gärningsmannen hade en vilja eller önskade att ett visst resultat skulle uppnås.50 Det ska 

även i sammanhanget nämnas att självständiga brottstyper, i exempelvis BrB, kan bestå 

av brottsbeskrivningar som i själva verket skulle kunna ha utgjort försöksbrott men där 

lagstiftaren gjort avvägningen att gärningen av någon anledning ska betraktas som ett 

fullbordat brott istället för ett försöksbrott.51 Om fullbordanspunkten placeras tidigt i en 

händelsekedja blir utrymmet att döma till ansvar för försöksbrott begränsat. 

     Utöver att försökansvar är särskilt föreskrivet krävs det att gärningsmannen haft 

uppsåt att begå brottet, att denne har påbörjat utförandet av detta brott, att brottet inte har 

fullbordats samt att det så kallade farerekvisitet är uppfyllt.52 Farerekvisitet är uppfyllt 

genom att det antingen förelegat fara för att brottet skulle fullbordas eller att faran för 

fullbordan inte förelegat men att detta enbart berott på för gärningsmannen tillfälliga 

omständigheter. 

     Att ha påbörjat utförandet av ett visst brott kan även beskrivas som att försökpunkten 

har nåtts, och detta kan sägas kännetecknas av att gärningsmannen lämnat 

planeringsstadiet och har skridit till verket.53 Försöksgärningar kan dock delas in i fyra 

typfall.54 Det första typfallet utgörs av avslutade försök, och i dessa situationer har 

gärningsmannen genomfört alla behövliga steg för att brottet ska fullbordas men det har 

av någon anledning inte kommit till sin fullbordan. Det andra typfallet är en 

försöksgärning bestående av att gärningsmannen håller på att utföra gärningen som 

omfattas av brottsbeskrivningen. Det tredje typfallet av en försöksgärning består av att 

gärningsmannen gjort något som är ett förberedande led i ett planerat händelseförlopp, 

                                                
50 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 398. 
51 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 399. 
52 Bäcklund m.fl., kommentar till BrB 23 kap. 1 §.  Se även Asp, Ulväng & Jareborg, s. 397. 
53 Bäcklund m.fl., kommentar till BrB 23 kap. 1 §. 
54 Se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 403 ff. för de fyra typfallen.  
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och att gärningsmannen nu är beredd att omedelbart förverkliga sitt uppsåt. Det fjärde 

typfallet när försökspunkten är nådd består av att gärningsmannen utfört en förberedande 

gärning som är brottslig i sig, och försökspunkten kan då anses vara nådd redan när 

gärningsmannen inlett utförandet av denna brottsliga förberedande gärning.  

      

2.3.3 Förberedelse 

Straffansvar för förberedelse regleras i BrB 23 kap. 2 § 1 och 4 st. Straffansvar för 

förberedelse förekommer i mer begränsad omfattning jämfört med försöksansvar i BrB 

23 kap. 1 §. 

     För att utdöma straffansvar för förberedelse till brott krävs det att gärningsmannen har 

uppsåt att utföra eller främja brott, att förberedelseansvar är särskilt föreskrivet, att 

gärningsmannen har utfört en förberedelsegärning, att brottet inte kommit till fullbordan 

eller försök, att farerekvisitet är uppfyllt och att gärningen enligt BrB 23 kap. 2 § 4 st. 

inte är att anse som mindre allvarlig.55 Förberedelse i förhållande till ett oaktsamhetsbrott 

omfattas inte av BrB 23 kap. 2 § och är inte kriminaliserat.56 

     Förberedelsegärningar enligt BrB 23 kap. 2 § finns i två varianter. Antingen begås 

förberedelsegärningen enligt BrB 23 kap. 2 § 1 st. 1 p. genom att någon tar emot eller 

lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för 

utförandet av ett brott, de så kallade finansieringsfallen.57 Den andra formen av 

förberedelse utgörs enligt BrB 23 kap. 2 § 1 st. 2 p. av att någon tar någon form av 

befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott med 

uppsåt att utföra eller främja brott, de så kallade hjälpmedelsfallen.58 Hjälpmedelsfallen 

omfattar även immateriella hjälpmedel.59 Utöver förberedelsegärningarna i BrB 23 kap. 

2 § finns en utvidgad form av förberedelsegärning i brottsbalken. Enligt exempelvis BrB 

4 kap. 9 b § ska den som anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet 

under vissa förutsättningar dömas för förberedelse till brytande av telehemlighet.60 

     Om inte gärningsmannen har mottagit eller lämnat något som betalning för att brottet 

begås krävs enligt BrB 23 kap. 2 § 1 st. 2 p. att gärningsmannen tagit någon form av 

befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel. 

                                                
55 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 411.  
56 Asp, del II, s. 25. 
57 Prop. 2000/01:85 s. 32 f.  
58 Prop. 2000/01:85 s. 33. 
59 Prop. 2000/01:85 s. 36.  
60 En liknande form av utvidgad förberedelsegärning finns i BrB 9 kap. 11 § 2 st. avseende förberedelse 
till bedrägeri och grovt bedrägeri. 
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Förberedelsebrottet kan alltså inte fullbordas enbart genom informationsinhämtning. Det 

är heller inte tillräckligt att en person innehar ett antal föremål som är tänkta användas 

som hjälpmedel vid ett brott för att förberedelsebrottet ska vara fullbordat. Enligt 

bestämmelsen krävs det att föremålet är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid 

ett brott. Genom detta rekvisit utesluts i princip vardagliga föremål från att kunna utgöra 

sådana hjälpmedel som omfattas av BrB 23 kap. 2 § 1 st. 2 p.61 

     Vid förändringen av förberedelsebestämmelsen i BrB 23 kap. 2 § år 2001 togs bland 

annat exemplifieringen av hjälpmedel bort från lagtexten, samtidigt som 

förberedelseansvaret utvidgades något.62 I förarbetena diskuterades hur långt en 

kriminalisering av planering bör sträcka sig. Regeringen betonade svårigheter med att 

kriminalisera planering enbart i form av tankeverksamhet hos gärningsmannen, och 

avfärdade då tanken på en sådan utvidgning av straffansvaret.63 Som ett argument för 

detta menade regeringen att någon straffvärd gärning i egentlig mening inte har begåtts 

om gärningsmannen exempelvis enbart planerat ett brott genom tankeverksamhet och 

detta sedan avslöjas t.ex. genom att personen berättar detta för någon annan.64 Utöver 

detta diskuterades ytterligare gränsdragningsproblem som en sådan kriminalisering kan 

ge upphov till, nämligen gränsdragningen mellan planering enbart i form av egen 

tankeverksamhet och planering i form av informationsinhämtning. Regeringen menade 

att en kriminalisering på ett så pass tidigt stadium leder till svårigheter att fastställa när 

ett förberedelsebrott har påbörjats.65 

     Förberedelsebrottet är avsett att endast omfatta vissa gärningar på planeringsstadiet. 

Ansvaret är tänkt att träffa de gärningar på planeringsstadiet som är särskilt farliga sett 

till risken för att ett brott ska begås.66 Likt vad som diskuterats ovan avseende försök 

förekommer det även att gärningar som materiellt sett utgör föreberedelsegärningar är 

kriminaliserade så som fullbordade självständiga brottstyper.  

     För förberedelseansvar krävs alltså att gärningsmannen som utfört gärningen har ett 

överskjutande uppsåt att fullbordat brott ska komma till stånd. Utöver detta krävs givetvis 

att gärningsmannen har uppsåt även i förhållande till själva förberedelsegärningen. Detta 

är dock inte alltid tillräckligt för att straffansvar för förberedelse till brott ska aktualiseras. 

                                                
61 Se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 420. 
62 Prop. 2000/01:85 s. 1 samt s. 5.  
63 Prop. 2000/01:85 s. 39.  
64 Prop. 2000/01:85 s. 39.  
65 Prop. 2000/01:85 s. 39. 
66 Prop. 2000/01:85 s. 35.  
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Det måste även föreligga någon form av relation mellan den förberedelsegärning som 

vidtas och gärningsmannens uppsåt.67 Innebörden av detta är att förberedelsegärningen, 

exempelvis att inneha ett vapen, måste vara relevant för det brott som gärningsmannen 

har uppsåt att begå. Kravet på relation mellan förberedelsegärningen och uppsåtet anses 

ingå som en del av rekvisitet ”med uppsåt att utföra eller främja brott”.68  

     Fällande domar för förberedelse till terroristbrott har inte förekommit i någon större 

utsträckning. Det finns dock ett exempel där en person dömdes till ansvar för förberedelse 

till terroristbrott för att bland annat ha förvarat och senare sammanställt bland annat 

aceton, tryckkokare och stålkulor vilka ansågs utgöra beståndsdelar för att tillverka en 

bomb.69 Tingsrätten bedömde vidare att syftet med att tillverka bomben skulle var att 

utföra ett bombattentat, även om det inte kunde visas några säkra uppgifter på när och var 

detta skulle ske. Detta planerade bombattentat ansågs uppfylla det abstrakta farerekvisitet 

i terroristbrottslagen 2 § då tingsrätten fann att ett fullbordat bombattentat allvarligt skulle 

skada Sverige, och det överskjutande uppsåtsrekvisitet ansågs uppfyllt i och med att 

gärningsmannen bedömdes ha haft avsiktsuppsåt att injaga allvarlig fruktan hos en 

befolkning eller befolkningsgrupp. Därmed kunde den åtalade dömas för förberedelse till 

terroristbrott.  

 

2.3.4 Stämpling 

Straffansvar för stämpling regleras i BrB 23 kap. 2 § 2 och 4 st. Stämplingsansvar är 

mindre vanligt förekommande jämfört med förberedelseansvar. Detta kan enligt min 

mening sägas vara en tydlig följd av att ju längre ifrån en gärning en fullbordad fara ligger 

desto mindre är behovet av en kriminalisering. En kriminalisering på ett tidigt stadium 

har av lagstiftaren enbart ansetts nödvändigt i förhållande till de allvarligare brotten, 

vilket leder till att förekomsten av straffansvar för de osjälvständiga brottsformerna är 

fallande ju längre från det fullbordade självständiga brottet vi kommer. 

     För att stämpling till brott ska anses föreligga krävs att gärningsmannen har uppsåt att 

ett fullbordat brott ska begås, att stämplingsansvar är särskilt föreskrivet, att en 

stämplingsgärning har utförts, att brottet inte har fullbordats eller nått försöks- eller 

förberedelsestadiet samt att farerekvisitet är uppfyllt. Enligt BrB 23 kap. 2 § 4 st. ska det 

                                                
67 Asp, del II, s. 161.  
68 Asp, del II, s. 162.  
69 TR B 546-16.  
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inte heller dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är 

mindre allvarlig.  

     Av BrB 23 kap. 2 § 2 st. framgår att en stämplingsgärning begås genom att någon i 

samråd med annan beslutar att utföra en gärning, att någon söker anstifta någon annan 

samt att någon åtar eller erbjuder sig att utföra gärningen. Av denna bestämmelse kan vi 

utläsa att det krävs någon form av interaktion eller försök till interaktion för att en 

stämplingsgärning ska vara begången.70 Det krävs inte att stämplingsgärningen avser en 

konkretiserad gärning, utan det är tillräckligt att gärningsmannen genom utförande av 

stämplingsgärningen avser att ett brott förr eller senare ska komma till stånd.71 

     Utöver stämplingsgärningarna i BrB 23 kap. 2 § 2 st. finns en utvidgad form av 

stämplingsgärning i brottsbalken, exempelvis stämpling till högförräderi enligt BrB 19 

kap. 14. I det fallet kan stämplingsgärningen även utgöras av att träda i förbindelse med 

främmande makt för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott kan begås. 

     Sett ur ett terroristbrottsperspektiv räcker det inte att ett uppsåt att begå ett 

terroristbrott bevisas, så länge ingen stämplingsgärning har begåtts. Personen i fråga 

måste i någon form ha gett uttryck för sin vilja att begå en brottslig gärning, det räcker 

inte med att det kan bevisas att denne velat det eller att personen i fråga har bestämt sig 

för att utföra gärningen. Har dessa tankar inte omsatts i någon form av interaktion eller 

försök till interaktion med en annan människa har ingen stämplingsgärning ägt rum, och 

därmed har inget stämplingsbrott begåtts.  

      

2.4 Avslutande diskussion 
De krav som måste vara uppfyllda för att någon av de ofullständiga brottsformerna ska 

anses vara begångna är i många fall gemensamma för försök, förberedelse och stämpling. 

Det centrala i bedömningen är enligt min mening det överskjutande uppsåtet, alltså uppsåt 

att ett fullbordat brott ska komma till stånd, samt att en relevant försöks-, förberedelse- 

eller stämplingsgärning har begåtts. De osjälvständiga brottsformerna kan å ena sidan ses 

som ett relativt heltäckande system. Kriminaliseringen sträcker sig från att 

gärningsmannen har kommit så nära ett fullbordat brott som är möjligt utan att faktiskt 

fullborda brottet, genom ett avslutat försök, till en stämplingsgärning där gärningsmannen 

enbart hunnit åta sig att utföra gärningen utan att därefter vidtagit några större åtgärder 

                                                
70 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 421. 
71 Asp, del II, s. 154. 
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för att faktiskt förverkliga sitt uppsåt. Samtidigt ser vi att alla de ovan genomgångna 

brottstyperna också är relativt snävt avgränsade, vilket framför allt gäller för förberedelse 

och stämpling. Förberedelse i brottsbalkens mening är som nämndes ovan ett snävare 

begrepp än vad som i vardagligt tal skulle anses vara förberedelse till brott. Att 

exempelvis inhämta information och göra upp en detaljerad brottsplan skulle helt klart 

falla inom den vardagliga definitionen av förberedelse till brott, men då inga hjälpmedel 

som är särskilt ägnade för brott anskaffats eller pengar överförts har ingen förberedelse i 

straffrättslig mening ägt rum. Det är tydligt att lagstiftaren i dessa fall inte velat gå för 

långt i kriminaliseringen av förberedelsegärningar. 

     Frågan om hur förstadier till brott ska kriminaliseras har diskuterats sedan lång tid 

tillbaka. Straffrättskommittén ansåg i sitt betänkande från 1944 att sådana 

kriminaliseringar bör begränsas till handlingar som till sin typ är samhällsfarliga sett till 

risken för tillkomsten av brott, och inte enbart som ett led i en konkret brottsplan.72 I 

betänkandet trycktes det på att förberedelseansvar bör begränsas till sådana gärningar där 

det föreligger en typisk risk för att förberedelsen ska främja tillkomsten av brott.73 

Samtidigt räcker det inte heller med att överskjutande uppsåt finns och att en avgränsad 

form av förberedelsegärning utförts, utan någon form farerekvisitet måste också vara 

uppfyllt för att försök, förberedelse eller stämpling i brottsbalkens mening ska vara 

begånget. Därmed har ansvaret för dessa brott begränsat ytterligare, där lagstiftaren 

utesluter vissa gärningar som i egentlig mening utgör ett förstadium till brottet men där 

risken för förverkligande bedöms vara för ringa för att ansvar ska aktualiseras.  

     En av de viktigare skillnaderna som uppkommer mellan att kriminalisera något genom 

de osjälvständiga brottsformerna, exempelvis förberedelse, och att kriminalisera något 

genom ett självständigt förfältsdelikt på ett tidigt stadium, t.ex. kriminalisering av 

utbildning i terroristsyfte, är de konsekvenser den tidiga fullbordanspunkten medför. Vid 

kriminaliseringar likt de i rekryteringslagen 5-5 a §§ har inte gärningsmannen i de 

situationerna möjlighet att frivilligt tillbakaträda i enlighet med BrB 23 kap. 3 §. En 

gärningsman som exempelvis mottagit utbildning i terroristsyfte i enlighet med 

rekryteringslagen 5 a § kan inte undkomma straffrättsligt ansvar genom att på något sätt 

avbryta händelsekedjan. En potentiell gärningsman som istället begått en 

förberedelsegärning kan däremot undgå straffrättsligt ansvar genom att på något sätt 

                                                
72 SOU 1944:69 s. 78.  
73 SOU 1944:69 s. 79. 
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föranleda att brottet inte fullbordas.74 Avseende utbildningsbrottet i rekryteringslagen 5 a 

§ är det istället ansvarsbegräsningsregeln i rekryteringslagen 7 § som är relevant. I de 

fallen ska ansvar inte utdömas om faran för att särskilt allvarlig brottslighet förövas är 

obetydlig eller om gärning i övrigt är att anse som ringa.  

     Sammantaget kan det alltså slås fast att straffrättsligt ansvar för förstadier till brott i 

form av osjälvständiga brottsformer har begränsats på ett flertal sätt. Detta kan bero på 

det grundläggande synsätt som straffrättskommittén hade, nämligen att även om 

gärningen begåtts med fast avsikt att ett fullbordat brott ska komma till stånd så är 

gärningen trots allt endast ett förstadium till den kränkning som ett fullbordat brott 

innebär.75 Det är helt enkelt inte ett lika allvarligt brott att enbart nå ett förstadium i 

jämförelse med att fullborda ett brott. Kommittén kan även här enligt min mening sägas 

ge uttryck för synen att inte enbart avsikter ska kriminaliseras. Det tas till och med längre 

där utredningen menar att även om en gärning begåtts med tydlig avsikt att fullbordat 

brott ska begås räcker inte detta för att en kriminalisering ska vara befogad. Det ges 

uttryck för att en viss försiktighet bör användas vid kriminaliseringar av förstadier. 

     Som jag ovan nämnt har lagstiftaren tidigare valt att utvidga definitionen av 

förberedelse och stämpling, men den lagstiftningsmodellen verkar ha spelat ut sin roll. 

Det hindrar inte att jag kan se den som ett alternativ för de gärningar som uppsatsen avser.  

3 Kriminaliseringsprinciper i svensk rätt 
3.1 Kriminaliseringsprincipernas ställning i svensk rätt 
Det finns få lagstadgade kriminaliseringsprinciper i svensk rätt som lagstiftaren är bunden 

av och därmed måste ta hänsyn till vid beslut om ett nytt straffsanktionerat förbud. Vilka 

kriminaliseringsprinciper som ska styra lagstiftaren i straffrättsliga frågor är dock något 

som diskuterats alltmer flitigt i bland annat propositioner och betänkanden samt i 

rättsvetenskaplig doktrin.  

     Trots att det inte finns någon lagstadgad eller på annat sätt offentligt uttryckt 

ställningstagande från lagstiftarens sida gällande vilka kriminaliseringsprinciper som 

alltid ska gälla inom svensk straffrätt har olika kriminaliseringsprinciper kommit till 

uttryck i flertalet lagstiftningsprodukter. Ett av de viktigare exemplen från senare år är 

betänkandet från Straffrättsanvändningsutredningen, som presenterades år 2013. 

                                                
74 För vidare diskussion, se avsnitt 5.2.5.1. 
75 SOU 1944:69 s. 79. 
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Utredningen hade fått i uppdrag att kartlägga det straffsanktionerade området, samt att 

diskutera och ta ställning till flera principiella frågor inom området.76 I SOU 2013:38, 

med namnet ”Vad bör straffas?”, gjordes bland annat en genomgång av vilka 

kriminaliseringsprinciper som presenterats i doktrin. I betänkandet presenterades även ett 

förslag på vilka principer som bör vara styrande vid nykriminaliseringar. 

     I doktrinen har Lernestedt och Jareborg varit två av de mer framstående i diskussionen 

av kriminaliseringsprinciper, vilket föranleder att deras perspektiv på 

kriminaliseringsprinciper gås igenom.  

     Jag har nedan valt att referera diskussionen och de olika uppfattningarna om 

kriminaliseringsprinciper uppdelade efter källan. Detta tillvägagångssätt tjänar till att 

belysa skillnader mellan olika källor och skillnader över tid i synen på 

kriminaliseringsprinciper. Efter en genomgång av de utvalda källorna förs diskussionen 

vidare efter ämnesområde snarare än efter källan. 

 

3.2 Straffrättsanvändningsutredningen  
I direktiven till Straffrättsanvändningsutredningen ingick, bland många andra uppgifter, 

att analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla i bedömningen av huruvida 

en kriminalisering är befogad eller inte.77 I enlighet med direktiven skulle utredningen 

förhålla sig till vissa  utgångspunkter i författandet av sitt betänkande, exempelvis att 

kriminalisering bör ske med återhållsamhet samt att kriminalisering endast ska användas 

när det framstår som den mest effektiva metoden för att motverka det oönskade 

beteendet.78 Inledningsvis konstateras även att fenomen som tidigare utpekats som 

problematiska, exempelvis så kallad straffrättslig inflation och rättsväsendets 

kapacitetsproblem är problem som enligt utredningen var aktuella även vid publiceringen 

av det aktuella betänkandet.79 Med straffrättslig inflation avses att antalet 

kriminaliseringar stadigt ökat och att nykriminaliseringar sker i högre takt än 

avkriminaliseringar.80 Med rättsväsendets kapacitetsproblem avses konsekvensen av att 

en allt för omfattande straffrättslig reglering blir att rättsväsendet inte förmår beivra ens 

en liten del av alla kriminella gärningar som begås.81 
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     En tendens som belyses i betänkandet är fenomenet att när det i förarbeten förs 

resonemang om huruvida kriterierna för kriminalisering är uppfyllda förekommer det att 

argumentationen utformas på sådant sätt att den leder fram till en slutsats som bestämts 

på förhand, vilket vanligtvis är slutsatsen att kriminaliseringen är befogad.82 

     I betänkandet diskuteras inledningsvis det område som benämns som 

”kärnstraffrätten”, vilket kan sägas omfatta de allvarligaste och skadligaste beteendena 

och gärningarna. Dessa gärningar och beteenden kan inte stå utan straffrättsliga 

konsekvenser, de är kriminaliserade i de allra flesta samhällen och de allra flesta 

medborgarna i samhället delar en syn på vilka gärningar detta är.83 Kriminaliseringarna 

beskrivs vara djupt förankrade i människors moraliska och etiska värderingar, och 

exempel på dessa typer av brott är allvarliga angrepp på enskildas liv och hälsa, 

egendomsbrott som angrepp på den gällande samhällsordningen.84 

     För att relatera begreppet kärnstraffrätten till diskussionen om terroristbrott så får ett 

fullbordat terroristbrott, alltså ett brott i enlighet med terroristbrottslagen 2  och 3 §§, 

anses falla klart inom kärnstraffrätten. När det gäller just terroristbrott uppfyller det i 

många fall två av kategorierna, eller till och med alla tre kategorier, som exemplifieras. 

Ett terroristbrott riktar sig ofta mot enskildas liv och hälsa, det medför ofta avsiktliga 

egendomsskador av allvarligt slag och det riktar sig i många fall mot den gällande 

samhällsordningen i syfta att förändra eller försvaga den.85  

     I betänkandet lyfts sedan ett antal kriterier eller principer för kriminalisering fram. För 

det första ska en kriminalisering avse ett identifierat och konkretiserat intresse som är 

skyddsvärt, vilket benämns som ett godtagbart skyddsintresse.86 Vad som är ett 

godtagbart skyddsintresse är enligt utredningen föränderligt och en spegling av det 

aktuella samhället och det råder inte heller någon samsyn om vad som är värt att skydda.87 

Ett antal områden anses dock vara odiskutabelt skyddsvärda, däribland liv, frihet, hälsa, 

egendom, demokratiskt styrelseskick samt allmän ordning och säkerhet.88 Vidare menar 

utredningen att även om det inte råder någon enighet angående den inbördes hierarkin 

mellan skyddsintressena så står det klart att mänskligt liv och statens bestånd uppfattas 

som de högsta värdena bland de utpekade intressena. För att dra en parallell till 
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terroristbrottslagen 2 § ser vi att ett fullbordat brott i många fall riktar sig mot både 

mänskligt liv och statens bestånd, åtminstone i de allvarligaste formerna av terroristbrott. 

Det beror framför allt på vilket av brotten i 3 § terroristbrottslagen som utgör grunden för 

terroristbrottet. Ett typfall av terroristbrott, åtminstone enligt vad ordet terrorattentat 

väcker för associationer hos gemene man, torde vara en gärning som utgör mord eller 

försök till mord i någon form. En sådan gärning, med någon av de uppräknade syftena i 

kombination med att gärningen allvarligt kan skada staten Sverige, är med hänsyn till 

dessa skyddsintressen möjligen det allvarligaste brottet vi har i svensk rätt idag i och med 

att det riktar sig mot inte bara ett utan två av de allra mest skyddsvärda intressena. 

     Angående det godtagbara skyddsintresset diskuteras även problematiken gällande hur 

ett sådant intresse identifieras. På ett eller annat sätt går i princip varje oönskat beteende 

att i förlängningen koppla till ett av de allvarligare och hierarkiskt högtstående intressena, 

exempelvis mänskligt liv. Det viktiga gällande skyddsintresset är enligt utredningen att 

det är det mest närliggande skyddsintresset som ska identifieras, och det är inledningsvis 

enbart det skyddsintresset som är relevant i bedömningen av huruvida en kriminalisering 

är legitim och befogad.89 Genom att uttrycka det som att ett godtagbart skyddsintresse 

ska identifieras och konkretiseras ska sådana typer av argumentationer, där en 

kriminalisering knyts till ett irrelevant skyddsintresse som är hierarkist högre stående, 

förhindras.90 Det efterfrågas även tydlighet från lagstiftarens sida avseende situationer 

där flera skyddsintressen åberopas. I dessa fall bör lagstiftaren tydligt ange vilka intressen 

som anses vara bärande för kriminaliseringen.91 

     Det andra kriteriet är att den gärning som kriminaliseringen ska angripa måste kunna 

orsaka skada eller fara för sådan skada på det godtagbara skyddsintresset.92 Detta får som 

följd att en utgångspunkt är att gärningar som enbart orsakar obehag inte bör 

kriminaliseras, samt att enbart paternalistiska kriminaliseringar som huvudregel bör 

undvikas.93 En annan aspekt som är avgörande i skadebedömningen är hur nära gärningen 

ligger intresset som kriminaliseringen är avsedd att skydda.94 En grundprincip att utgå 

ifrån är att ju närmare gärningen står en kränkning av det godtagbara skyddsintresset, 

desto mer talar för att det är legitimt att kriminalisera.95 Enligt utredningen bör 
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bedömningen av huruvida en gärning står tillräckligt nära det skyddsvärda intresset utgå 

från ”hur nära det materiella beteende som tänkts kriminaliseras står till det materiella 

resultat som önskas förhindrat”.96 Detta syftar till att kunna få en helhetsbild av vilka 

skyddsintressen som en kriminalisering riktar sig mot. I detta skede ska inte längre enbart 

det mest närliggande skyddsintresset inkluderas i avvägningen, utan även det intresse som 

ytterst ska skyddas av kriminaliseringen.97 I propositionen förs inga resonemang som 

direkt går att applicera på denna frågeställning. I betänkandet konstaterades dock att 

självutbildning i terroristsyfte inte i sig orsakar någon skada.98  

     Gällande det godtagbara skyddsintresset ska det, som redogjorts för ovan, vara det 

mest närliggande intresset. Samtidigt kan det även vara nödvändigt att beakta även det 

intresse som ytterst är tänkt att skyddas av en kriminalisering, utöver det mest närliggande 

intresset.99 Därav är uttrycket materiellt resultat också relevant att diskutera, utöver det 

mest närliggande skyddsintresset. Detta är enligt betänkandet också viktigt att diskutera 

då många straffbud har utformats som fullbordade brott, även om de gärningar som 

kriminaliserats ibland är förstadier.100 Denna distinktion är klart relevant avseende 

diskussionen om hur utbildningsbrottet i terrorsyfte, och mer specifikt självstudier i 

terrorsyfte, förhåller sig till ett fullbordat terroristbrott. Det blir relevant att dels identifiera 

utbildningsbrottets mest närliggande skyddsintresse, dels göra en bedömning av i vilken 

utsträckning vi kan ta det fullbordade terroristbrottets skyddsintressen för att legitimera 

även utbildningsbrottet.101 

     Det tredje kriteriet är enligt betänkandet att den som har begått gärningen är 

klandervärd.102 Med detta avses att gärningsmannen måste ha visat en viss grad av uppsåt 

eller oaktsamhet så att denne framstår som klandervärd.103 Problematik avseende detta 

kriterium gäller framför allt oaktsamhetsbrott, och vilken grad av oaktsamhet som ska 

krävas för att en viss gärning ska leda till straffansvar. Till följd av detta vållar detta 

kriterium inte några större problem i diskussionen om utbildningsbrotten, då de rör 

uppsåtliga gärningar samt att ett överskjutande uppsåt krävs utöver uppsåt till den faktiska 

gärningen.  
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     Det fjärde kriteriet utgörs av ett krav på att det inte får finnas något tillräckligt 

värdefullt motstående intresse.104 Som exempel lyfts deltagande i idrottsaktiviteter fram. 

Flera idrotter eller fritidsaktiviteter medför betydande risker för liv och hälsa, men dessa 

anses ändå inte vara värda att kriminalisera då dess positiva effekter för enskilda 

överväger risken för skada på enskildas hälsa. I fallet med utbildning i terroristsyfte är 

det framförallt informationsfriheten som begränsas och kan ses som ett motstående 

intresse. Samtidigt begränsas inskränkningen i informationsfriheten av kravet på 

överskjutande uppsåt, vilket innebär att det inte blir generellt otillåtet att inhämta 

information om hur man t.ex. konstruerar en bomb. Det krävs som sagt utöver det en 

avsikt att begå ett terroristbrott för att gärningen ska omfattas av kriminaliseringen. Detta 

gör att kriminaliseringen av självstudier enligt min mening inte behöver stå i strid med 

Straffrättsanvändningsutredningens frågeställning rörande värdefullt motstående 

intresse.  

     Det femte kriteriet är att kriminalisering av ett visst beteende inte bör genomföras om 

det finns en alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att förhindra det oönskade 

beteendet.105 Som skäl för detta anges kostnadseffektivitet eftersom processen att utreda 

och lagföra personer för brott är mycket kostsam, samt att straff är den mest ingripande 

åtgärd en stat kan använda mot enskilda och straff leder till betydande inskränkningar i 

en enskildes rättigheter.106 Det poängteras även att det för enskilda innebär en viss 

stigmatisering att bli dömd för ett brott, och att ett flertal andra negativa konsekvenser 

kan uppkomma för den enskilde förutom det faktiska straffet.107 Exempel på sådana 

konsekvenser förutom en generell stigmatisering är att anteckningen i belastningsregistret 

kan leda till svårigheter att finna en anställning samt försvårar för den enskilde att få 

visum till andra länder.108 Därmed finns ett starkt intresse av att begränsa användningen 

av straffrätt för att komma tillrätta med oönskade företeelser, och alternativ till 

kriminalisering bör användas om de är tillräckligt effektiva.109  
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3.3 Jareborgs kriminaliseringsprinciper 
Inledningsvis delar Jareborg upp straffsystemet i tre nivåer, för att sedan kunna utröna 

vad syftet med ett straffsystem är. De tre nivåerna är kriminaliseringen, utdömande av 

straffansvar i domstol samt straffverkställigheten.110 I diskussionen om utvidgningen av 

det kriminaliserade området gällande terroristutbildning är det steg ett, själva 

kriminaliseringen, som framför allt är intressant.  

     Den övergripande syftet med straffsystemet i allmänhet, men även det mest 

framträdande syftet bakom kriminaliseringar i synnerhet, anses vara allmänprevention.111 

Det kan beskrivas som att en kriminalisering innebär ett straffhot från staten gentemot 

enskilda, och att hotet om straff ska påverka enskilda att agera på ett för staten mer 

önskvärt sätt.112 Ett problem med detta syfte är att det enligt författaren endast fungerar i 

begränsad utsträckning.113 Orsaken till detta exemplifieras genom medborgarnas 

okunnighet om vilka kriminaliseringar som faktiskt genomförts, att det för många 

brottstyper råder en låg upptäcktsrisk, och att resurserna för polisiär kontroll och andra 

former av brottsprevention är begränsade. 

     Jareborgs kriminaliseringsprinciper grundar sig i en definition av kriminalisering som 

formell social kontroll genom straffhot.114 En viktig princip är att kriminalisering bör ske 

ultima ratio, med andra ord att kriminalisering bör vidtas endast i sista hand.115 Därtill 

bör kriminalisering endast ske av de mest förkastliga gärningarna.116 Denna ståndpunkt 

följer på det mer övergripande synsättet på ett tvångsingripande i form av straff, och vilka 

konsekvenser det medför. I Jareborgs fall menar han att ett sådant tvångsingripande i 

princip saknar en reparativ funktion, och även om exempelvis ett frihetsberövande i det 

enskilda fallet kan få positiva effekter så är ett tvångsingripande av den typen generellt 

sett en negativ företeelse.117 Då det inte bidrar till att kompensera en skada eller ett lidande 

som uppkommit som konsekvens av brottet, och det i princip har negativa konsekvenser, 

bör kriminaliseringen endast vidtas i sista hand. Synen på att enbart de allvarligaste 

gärningarna bör omfattas av kriminalisering överensstämmer i stor utsträckning med vad 

som ovan benämnts som kärnstraffrätten, och resonemanget som där förs gällande att de 
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gärningar som faller utanför kärnstraffrätten som utgångspunkt ska lämnas utanför det 

straffrättsliga systemet. 118 

     Utöver den allmänpreventiva funktionen beskrivs straffhot ha moralbildande och 

vanebildande funktion.119 Dock lyfts det fram att kriminalisering är ett trubbigt 

instrument för att åstadkomma denna moralbildande och vanebildande påverkan, och att 

det istället finns bättre former av social kontroll för att uppnå denna effekt.120  

     En tredje funktion beskrivs som kriminaliseringens expressiva funktion, eller 

symbolfunktion. Att kriminalisera en gärning är statens tydligaste sätt att kommunicera 

till medborgarna att ett handlingssätt inte är förenligt med den sociala ordning som staten 

önskar upprätthålla.121 Enligt Jareborg ska dock inte symbolfunktionen ensamt kunna 

motivera en kriminalisering, men det lyfts samtidigt fram att det i praktiken sker att 

kriminaliseringar främst motiveras av symboliska skäl.122  

     För att en kriminalisering ska kunna genomföras ska först ett skyddsintresse eller 

skyddsobjekt identifieras, och utöver det ska en bedömning göras om en kriminalisering 

är nödvändig eller om ett nödvändigt skydd kan uppnås genom andra former av social 

kontroll, exempelvis genom skadeståndsskyldighet.123 Vidare beskrivs avvägningen som 

måste göras genom att lagstiftaren vid en kriminalisering måste anse sig ha tillräckliga 

skäl för att frångå den etiska principen att man inte ska tillfoga någon annan lidande eller 

skada.124 Detta skulle kunna beskrivas som en presumtion mot en kriminalisering, som vi 

kan härleda tillbaka till Jareborgs resonemang gällande att straff i grunden är någonting 

negativt och egentligen saknar den reparativa funktion som exempelvis skadestånd har. 

Utgångspunkten kan sägas vara att en kriminalisering inte ska införas, om vi inte finner 

övervägande skäl för att införa en sådan kriminalisering. 

     Jareborg för även ett resonemang om hur direkt den kriminaliserade gärningen hotar 

skyddsintresset, och på vilket sätt detta avstånd påverkar avvägningen gällande om en 

viss gärningstyp bör kriminaliseras eller ej. För att tydliggöra denna avvägning delas 

gärningar in i fyra stadier, beroende på hur nära skyddsintresset den aktuella 

gärningstypen ligger. Jareborg har formulerat det på följande sätt: 

- Gärningen innefattar en direkt kränkning av skyddsintresset 
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- Gärningen innefattar en fara för en sådan kränkning, 

- Gärningen annars innefattar en risk för en sådan kränkning 

- Gärningen under vissa omständigheter kan bidra till att skyddsintresset kränks. 125 

     Denna del av avvägningen kan sammanfattas genom att ju längre bort från 

skyddsintresset gärningen befinner sig, desto mindre anledning finns det att kriminalisera 

gärningar av den typen. Vidare bör kriminaliseringar av de två sista kategorierna endast 

införas om det rör ett av de mer centrala skyddsintressena, samt att kriminaliseringen är 

påtagligt effektiv.126 

 

3.4 Lernestedts kriminaliseringsprinciper 
Lernestedt diskuterade kriminaliseringsprinciper djupgående i avhandlingen 

”Kriminalisering – Problem och principer” från 2003. Lernestedts syn på kriminalisering 

och hur detta ska analyseras kan sägas utgå från fyra bedömningspunkter: intresse, skada, 

förstadier och effektivitet.127 Dessa kategorier kan var och en sägas utgöra ett presumtivt 

filter mot kriminalisering.128 

     Under rubriken intresse diskuteras vilka intressen som får skyddas av och genom en 

kriminalisering. I en bedömning av svensk straffrätt identifieras vilka intressen som idag 

skyddas av den straffrättsliga lagstiftningen. De kan delas in i två kategorier, 

individintressen och intressen som innehas av stat eller allmänhet.129 Bland 

individintressena är det mest grundläggande tillgång till liv, och vidare är individens 

fysiska och psykiska hälsa ett grundläggande intresse.130 

     Efter att ha passerat det första presumtiva filtret för kriminaliseringar, identifieringen 

av ett skyddsvärt intresse, kan filtret skada sägas utgöra nästa steg.131 För att passera filtret 

krävs att det oönskade beteendet faktiskt leder till skada. Skada kan exempelvis definieras 

som en negativ inverkan på ett straffrättsligt skyddsvärt intresse.132 Vidare beskrivs 

skadan utgöra en förbindelselänk mellan en gärningstyp och dess straffrättsligt 
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skyddsvärde intresse, med innebörden att skadan utgör den negativa påverkan som 

gärningstypen orsakar det skyddsvärda intresset.133  

     Avseende kategorin förstadiet fastslås det inledningsvis att det inom straffrätten i allt 

större utsträckning sker ett ”buffertläggande”, med vilket avses att kriminaliseringar 

införs på ett tidigt stadium i en händelsekedja och innan det faktiskt har ”hänt något”.134 

Lernestedt avser här kriminaliseringar av förstadier, som inträder på ett stadium innan det 

har uppstått exempelvis någon skada på ett individintresse. För att kunna använda 

förstadier som ett presumtivt filter gällande om en kriminalisering är godtagbar eller ej 

måste vi enligt Lernestedt ha en metod för att mäta avståndet till vad som får betecknas 

som brottets slutpunkt, då vi utan något sådant bedömningsverktyg inte kan föra en 

diskussion om huruvida en kriminalisering placerats på ett för tidigt stadium.135 För detta 

syfte presenteras två alternativa metoder för att fastställa en start- och en slutpunkt, 

nämligen teknisk respektive materiell handlingsprocess.136  

     Om bedömningen görs utifrån en teknisk handlingsprocess sker avståndsmätningen 

dels på skalan stämpling, förberedelse, försök och fullbordat brott, där det fullbordade 

brottet utgör slutpunkten, samt på skalan handlingsbrott, abstrakt farebrott, konkret 

farebrott och skadebrott, där skadebrottet utgör slutpunkten.137 Avståndsmätningen 

baseras med den tekniska handlingsprocessen på brottets lagtekniska utformning, vilket 

har som fördel att det finns tydliga ramar att förhålla sig till och pröva en föreslagen 

kriminalisering mot. I den materiella handlingsprocessen ses det fullbordade skadebrottet 

som prototypen, i bemärkelsen att andra former av kriminaliseringen kan ställas i kontrast 

till och jämföras med det fullbordade skadebrottet.138  

     En nackdel med det tekniska tekniska synsätt är dock att bedömningen blir låst vid de 

lagtekniska begreppen och formerna för kriminalisering, vilket kan förhindra en givande 

diskussion om förstadiekriminaliseringar. Detta är fallet då den tekniska 

handlingsprocessen är ”inomsystemlig”, allså enbart förhåller sig till det existerande 

lagtekniska systemet och den systematisering som lagstiftaren gjort, och att i allt för stor 

utsträckning fokusera på dessa fasta hållpunkter riskerar att ge missledande resultat. Så 

är fallet delvis på grund av att olika brott och deras fullbordanspunkter skiljer sig åt så 
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pass mycket, exempelvis i hur det fullbordade brottet avståndsmässigt förhåller sig till 

det beteende som ska avvärjas eller det intresse som skyddas.139 En annan nackdel med 

att enbart anlägga ett tekniskt perspektiv på förstadiekriminaliseringar är att det blir enkelt 

för lagstiftaren att undgå kritik genom att klä en kriminalisering i vissa rekvisit och 

formuleringar. Om lagstiftaren får kritik för att exempelvis förberedelse i förhållande till 

ett särskilt brott inte är proportionerligt att införa kan ett sådant förslag omvandlas till att 

den oönskade effekten istället uppges vara ett skyddsvärt intresse, och det som skulle ha 

kallats förberedelse istället blir ett fullbordat brott.140 I det fall vi enbart fokuserar på den 

tekniska handlingsprocessen framstår en sådan kriminalisering som oproblematiskt i 

förhållande till förstadiebedömningen, i och med att den kriminaliserade gärningen 

avståndsmässigt ligger mycket nära skadan. I dessa fall argumenterar Lernestedt för att 

vi måste bortse från en kriminaliserings ”dogmatiska etikett” samt fokusera på det intresse 

som ytterst önskas skyddas för att kunna göra en korrekt bedömning.141  

     Med den materiella handlingsprocessen används istället mätpunkter, alltså start- och 

slutpunkter, som är fristående från ett brotts tekniska form.142 

     Effektivitetsbedömningen grundar sig i en analys av hur väl ett straffbud fullgör sina 

uppgifter.143 En begränsande princip formuleras i förhållande till effektivitet som att om 

en kriminalisering förväntas bli ineffektiv ska den inte genomföras.144 Enligt Lernestedt 

anses en kriminalisering generellt sett vara effektiv om två kriterier uppfylls. För det 

första ska den som begår den kriminaliserade gärningen i högre grad riskera upptäckt och 

fällande dom, samt för det andra att införandet av kriminaliseringen påverkar frekvensen 

av den oönskade gärningen i negativ riktning.145 Ett problem som lyfts fram i 

bedömningen av huruvida ett straffbud är effektivt eller ej är att dessa frågor i många fall 

inte kan besvaras på annat sätt än att göra en bedömning av effekterna när 

kriminaliseringen redan genomförts.146 Detta problematiseras ytterligare av att även en 

utvärdering i efterhand kan vara komplicerad att göra. Om vi exempelvis ser till kravet 

på att förekomsten av gärningen ska minska så kan denna prevention uppnås antingen 

genom avskräckning eller moralbildning, och beroende på vilken av dessa 

                                                
139 Lernestedt, s. 301.  
140 Se Lernestedt, s. 303.  
141 Lernestedt, s. 304.  
142 Lernestedt, s. 273.  
143 Lernestedt, s. 312.  
144 Lernestedt, s. 312.  
145 Lernestedt, s. 313.  
146 Lernestedt, s. 314.  
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preventionsmetoder man anser vara gällande så påverkar detta utvärderingen av ett infört 

straffbud. Med avskräckningsmetoden torde önskad effekt uppnås tämligen omedelbart 

efter ett införande, då den effekten ska inträda i princip samtidigt som kriminaliseringen 

träder i kraft, medan moralbildning får anses ta betydligt längre tid vilket innebär att en 

oförändrad frekvens av förekomsten av den oönskade gärningen strax efter införd 

kriminalisering inte kan tas till intäkt för att kriminaliseringen varit ineffektiv.147 När en 

så pass lång tid gått så att vi anser att en moralbildning bör ha hunnit komma till stånd, 

har tidens gång dock gjort det svårt att bedöma vilka effekter som ska tillskrivas 

kriminaliseringen och vilka som ska tillskrivas andra faktorer.148 Lernestedt belyser även 

en möjlig problematik i att ställa effektivitetskrav på enskilda straffbud, då en sådan 

effektivitetsdiskussion möjligen lämpar sig bättre att föra mot det straffrättsliga systemet 

som helhet.149 Han menar vidare att effektivitet inte är en särskilt begränsande princip i 

praktiken, då det sällan uppstår situationer där effektivitetsproblem ensamt bör hindra en 

kriminalisering.150  Straffbud är mer eller mindre effektiva, och effektiviteten är relevant 

att diskutera avseende hur önskvärd en kriminalisering är. Lernestedt menar dock att det 

i princip krävs att en kriminaliserad gärning är omöjlig att upptäcka och utreda för att 

effektivitetsproblemet ska utgöra ett absolut hinder mot kriminalisering.151 

 

3.5 Asps legitimationsfrågor 
Petter Asp har diskuterat legitimationsfrågor avseende förfältsdelikt, där han med 

legitimation avser vad som krävs för att det ur ett etiskt och moraliskt perspektiv ska vara 

godtagbart att införa eller behålla sådana förfältsdelikt.152 Legitimationsfrågan delas upp 

i en intern och en extern legitimationsfråga, och sin analys skiljer Asp mellan 

förfältsdeltikt med och utan överskjutande uppsåtsrekvisit.153 Avseende terrorist-

utbildningsbrottet är det framför allt resonemangen avseende förfältsdelikt med 

överskjutande uppsåtsrekvisit som är relevant. Anledningen till att dessa två typer av 

förfältsdelikt skiljs åt motiveras med att det överskjutande uppsåtet bidrar både till att 

begränsa ansvaret och till att möjliggöra strängare bestraffning, vilket leder till att 

särskilda överväganden får göras när ett straffbud innehåller ett överskjutande 

                                                
147 Lernestedt, s. 314.  
148 Lernestedt, s. 314.  
149 Lernestedt, s. 315. 
150 Lernestedt, s. 349.  
151 Lernestedt, s. 349. 
152 Asp, del I, s. 31.  
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uppsåtsrekvisit.154 Distinktionen mellan den interna och externa legitimationsfrågan när 

det gäller förfältsdelikt innehållande krav på överskjutande uppsåt utgörs av att den 

interna legitimationen ska motivera varför det är otillåtet att begå en gärning med uppsåt 

att nå en effekt, trots att gärningsmannen ännu inte gjort något som har lett till att effekten 

uppkommit.155 Den externa legitimationsfrågan inriktar sig på varför det ska vara 

förbjudet att vidta en viss gärning med ett visst uppsåt. I termer av studier i terrorism 

avser den interna legitimationsfrågan varför det ska vara otillåtet att bedriva självstudier 

i terrorism i syfte att begå ett terroristbrott, när ingen gärning som i sig kan leda till 

effekterna av ett terroristbrott ännu vidtagits. Den externa frågan rör istället varför det 

överhuvudtaget ska vara otillåtet att bedriva självstudier i terrorism. 

     Kravet på överskjutande uppsåt bidrar enligt Asp till att koppla gärningen som 

kriminaliseras till den slutliga skadan som lagstiftaren önskar förhindra.156 Osjälvständiga 

förfältsdelikt kriminaliserar ofta gärningar som i sig inte ger upphov till någon skada, 

men genom ett krav på överskjutande uppsåt kopplas gärningsmannens agerande på ett 

tydligare sätt till skadan som riskerar att uppstå i ett senare skede. Detta kan i termer av 

självstudier i terrorism visas genom att informationsinhämtningen i sig inte ger upphov 

till någon omedelbar skada, men genom kravet på att informationsinhämtaren gör detta 

med avsikt att begå ett terroristbrott har lagstiftaren i bestämmelsen kopplat skadan till 

studierna, trots att dessa två stadier av ett terroristbrott ligger långt från varandra. 

Avseende överskjutande uppsåt delar Asp in dessa i två olika kategorier. För det första 

finns överskjutande uppsåt där gärningsmannen genom att vidta den gärning som 

förfältsdeltiktet kriminaliserar har avsikt eller en tro om att en viss effekt kommer inträda 

till följd av gärningen.157 För det andra finns den typen av uppsåt där gärningsmannen 

efter vidtagen gärning har uppsåt att senare vidta ytterligare åtgärder.158 Det kan beskrivas 

som att gärningsmannen efter att ha vidtaget en första gärning, som omfattas av ett 

förfältsdelikt, har uppsåt att i ett senare skede begå ytterligare gärningar som i sin tur ska 

leda till att en avsedd effekt ska uppkomma. För att återigen anknyta till utbildningsbrottet 

är detta en gärning där uppsåtet hamnar i den andra kategorin. Detta är fallet för att det 

överskjutande uppsåtsrekvisitet i rekryteringslagen 5 a § innefattar ett uppsåt att senare 

begå flertalet ytterligare gärningar, som i sin tur kan utgöra exempelvis förberedelse till 
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155 Asp, del I, s. 114.  
156 Asp, del I, s. 94. 
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terroristbrott, för att sedermera begå ett fullbordat terroristbrott enligt terroristbrottslagen 

2 §. Ett sådant uppsåtskrav innebär enligt Asps uppdelning att uppsåt enbart indikerar en 

avsikt att i ett senare skede göra något ytterligare, medan uppsåtet från den första 

kategorin visar att gärningsmannen redan har godtagit att göra vissa gärningar till sina.159 

Detta kan beskrivas som att gärningsmannen enligt det första uppsåtskravet redan vid 

gärningsögonblicket visat vilka beskrivningar av gärningen som denne accepterat.160 

Gärningsmannen har då släppt kontrollen över händelseförloppet.  

     Vidare menar Asp att ett straffbud med krav på överskjutande uppsåt i praktiken 

riskerar att få som innebörd att det är uppsåtet i sig, snarare än gärningen, som läggs 

gärningsmannen till last i fråga om straffbarhet.161 Det beskrivs som att det bidrar till en 

förskjutning från ett handlingsetiskt till ett sinnelagsetiskt synsätt. Asp menar att vi med 

ett sinnelagsetiskt synsätt kan motivera förfältsdelikt på ett betydligt mindre komplicerat 

sett, i och med att sinnelagsetiken bygger på viljan att göra något och att det därmed inte 

är av lika avgörande betydelse vad som faktiskt utfördes.162 Om vi ser på självstudier i 

terrorism skulle detta innebära att det straffvärda ur lagstiftarens synpunkt egentligen är 

gärningsmannens uppsåt att senare begå ett terroristbrott, snarare än själva 

informationsinhämtningen. Detta kan exemplifieras genom att helt enkelt ta bort det 

överskjutande uppsåtskravet och se vad en brottsbeskrivningsenlig gärning i så fall skulle 

innefatta. I självstudiefallet skulle detta vara att inhämta information om hur ett 

terroristbrott skulle kunna begås, exempelvis om hur man tillverkar en bomb. Denna 

gärning är i sig givetvis tillåten, om inte ett syfte att senare begå ett terroristbrott 

föreligger. Gärningen kan knappast på något sett heller ses som omoralisk eller skadlig 

för enskilda eller samhället i stort. På detta sätt ser vi att det är det överskjutande uppsåtet 

som är det centrala som gör gärningen till något icke önskvärt och straffvärt i lagstiftarens 

ögon.163  

     En tredje effekt som Asp identifierar är att straffbud med överskjutande 

uppsåtsrekvisit riskerar att bidra till en förskjutning i synen på samhällsmedborgaren. 

Detta kan resultera i något som kallas fiendestraffrätt, vilket innebär en straffrätt där 

staten behandlar människor som potentiella källor till fara snarare än medborgare.164 
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Resultatet kan bli att staten efterforskar vad enskilda människor tänker och har för uppsåt 

redan innan de faktiskt gjort något som vi betraktar vara straffvärt.165 Detta leder enligt 

Asp i sin tur till att människor, i situationer där de fortfarande har kvar kontrollen över 

händelseförloppet, förlorar positionen som ”moralisk agent”.166 Det innebär att enskilda 

berövas möjligheten att själv ta ansvar för sina kommande beslut och handlingar, i och 

med att de åläggs straffrättsligt ansvar på ett mycket tidigt stadium främst till följd av sitt 

uppsåt.167 

     Asp diskuterar vidare det han kallar den externa legitimationsfrågan. I denna 

bedömning är det nödvändigt att vända sig mot vad som anses vara straffrättens uppgift 

och syfte. Asp utgår från att syftet med straffrätten ytterst är att undertrycka skadliga 

beteenden, och beteenden som ökar risken för att skada uppkommer.168 Därmed 

identifieras den grundläggande frågan vara om det går att visa att det kriminaliserade 

beteendet korrelerar med skadan som kan uppstå.169 För att relatera detta till självstudier 

i terroristsyfte kräver den externa legitimationsfrågan en diskussion om på vilket sätt den 

kriminaliserade gärningen att bedriva självstudier i syfte att begå terroristbrott 

undertrycker beteendet att utbilda sig i terroristsyfte, samt att koppla studierna till skada 

eller en förhöjd risk för att skada uppkommer. Asp menar även att det vid sådana typer 

av straffbud ofta är av stor vikt att ta med någon form av farerekvisit för att begränsa 

ansvaret, då han annars anser det finnas risk att fokus flyttas från gärningsmannens 

handlingar till gärningsmannens generella farlighet.170 En sådan fokusförflyttning får som 

konsekvens att en kriminalisering riktar sig mot att straffa personer som av någon 

anledning anses farliga istället för att straffa den aktuella gärningsmannen för en 

straffvärd handling, och en sådan ordning måste enligt min mening sägas vara 

oacceptabel. I rekryteringslagen finns ett sådant farerekvisit i 7 §, som innebär att ansvar 

för exempelvis utbildning enligt 5 a § inte ska leda till straffansvar om faran för ett 

förövande av särskilt allvarlig brottslighet endast varit obetydlig, eller om gärningen 

annars med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.  
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3.6 Åklagarutredningen 
Åklagarutredningen presenterade år 1992 sina slutsatser om vilka kriterier som bör styra 

kriminaliseringar i betänkandet Ett reformerat åklagarväsende (SOU 1992:61). Detta 

betänkande är relevant att nämna då det ofta hänvisas till i diskussionen av 

kriminaliseringsprinciper. Det är dock värt att ha i åtanke att slutsatserna från detta 

betänkande idag till stor del har ersatts av slutsatserna från 

Straffrättsanvändningsutredningen.  

     I avsnittet som diskuterar kriminaliseringsprinciper kom Åklagarututredningen fram 

till att det finns betydande utrymme för avkriminaliseringar inom den svenska 

straffrätten, samt att en generell restriktivitet bör iakttas avseende nykriminaliseringar.171 

I betänkandet presenterades fem kriterier som ska vara uppfyllda för att en kriminalisering 

ska anses vara befogad. Utredningen fastslår även att det skett en straffrättslig inflation 

under många år fram till betänkandets publicering, och att nykriminaliseringar hade 

genomförts på ett slentrianmässigt vis.172 I det slentrianmässiga ligger en brist på 

diskussion och motivering i förarbetena om varför en kriminalisering av ett visst beteende 

är lämpligt, och i betänkandet lyfts det fram att det ofta saknas en diskussion om den 

principiella riktigheten att införa en viss kriminalisering både i förhållande till andra 

kriminaliseringar och till det straffrättsliga systemet i sin helhet.173 Vidare nämns att en 

analys av vilka förutsättningar det finns att beivra överträdelser av nykriminaliseringen 

ofta saknas i förarbeten och liknande.174  

     Angående vilka krav som ska ställas på en nykriminalisering fastslås först att legalitet 

och förutsebarhet är grundläggande för det straffrättsliga systemet.175 Innehållet måste 

vara tillräckligt tydligt så att medborgarna har möjlighet att undvika att begå 

kriminaliserade gärningar och att påföljden vid en överträdelse av ett straffbud är 

någorlunda förutsebar.  

     Utöver dessa grundläggande krav tar betänkandet upp fem faktorer som ska föreligga 

för att en kriminalisering ska framstå som befogad: 

     För det första ska det röra sig om ett beteende som kan föranleda påtaglig skada eller 

fara.  
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     För det andra ska alternativa sanktioner inte så till buds, inte vara rationella eller kräva 

oproportionerligt höga kostnader. 

     För det tredje ska en straffsanktion krävas med hänsyn till gärningens allvar. 

     För det fjärde ska straffsanktionen vara ett effektivt medel för att motverka det icke 

önskvärda beteendet. 

     För det femte ska rättsväsendet ha resurser att klara av den eventuellt ytterligare 

belastning som kriminaliseringen utgör.176  

     Dessa kriterier fick stort genomslag och godtogs senare av riksdagen.177 

 

3.7 Avslutande diskussion  
Flertalet av Åklagarutredningens förslag och riktlinjer, samt de problemområden som 

utredningen pekade ut i SOU 1992:61, lyfts fram även av 

Straffrättsanvändningsutredningen i SOU 2013:38. Som redovisats ovan manade 

Åklagarutredningen till en försiktig användning av straffrätten generellt, och att en ökad 

restriktivitet från lagstiftarens sida avseende bland annat nykriminalisering efterfrågades. 

Någon sådan ökad restriktivitet har enligt Straffrättsanvändningsutredningen inte kommit 

till stånd, utan det denne kallat slentrianmässiga kriminaliseringar bedöms fortfarande 

förekomma i viss utsträckning.178 Det är enligt min mening en iögonfallande utveckling 

just på grund av det faktum att detta problem diskuterades redan på 1990-talets första 

hälft, och inte heller då diskuterades som ett helt nytt problem. Ett antal år har passerat 

sedan Straffrättsanvändningsutredningens betänkande publicerades, men enligt min 

bedömning har utvecklingen i vart fall inte svängt ännu. Det finns enligt min mening 

ingen anledning att idag säga att lagstiftaren intagit ett nytt förhållningssätt till 

nykriminaliseringar, då några sådana tydliga tendenser inte kan sägas vara synliga.  

4 Kriminalisering av självstudier 
4.1 Den EU-rättsliga grunden 
En aspekt värd att belysa inledningsvis är att den föreslagna utvidgningen av det 

kriminaliserade området avseende terrorismutbildning grundar sig på EU-rätt, i form av 
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ett nytt terrorismdirektiv179 med tilläggsprotokoll. Direktivet ersätter ett tidigare gällande 

rambeslut från rådet.180 Av direktivets preambel framgår att EU bedömer att hotet från 

terrorister gentemot medlemsstaterna ökat de senaste åren, och att terrorismen till följd 

av sin gränsöverskridande karaktär måste bemötas på ett kraftfullt och samordnat vis, 

vilket delvis kan säkerställas genom ett ytterligare tillnärmande av medlemsstaternas 

kriminalisering av olika typer av terroristbrott.181 EU:s kompetens på det straffrättsliga 

området stadgas i FEUF art. 83, enligt vilken Europaparlamentet och rådet genom direktiv 

har kompetens att utfärda minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder 

inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med gränsöverskridande inslag. I art. 

83.1 räknas terrorism uttryckligen upp som ett område av sådan brottslighet. 

     Av terrorismdirektivets art. 8 framgår att medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa 

att mottagande av instruktioner om tillverkning eller användning av olika typer av vapen, 

skadliga eller farliga ämnen samt särskilda metoder eller tekniker i syfte att begå 

terroristbrott eller i syfte att bidra till att terroristbrott begås utgör en brottslig gärning. I 

direktivets preambel framgår att en kriminalisering av mottagande av utbildning är riktad 

mot att hantera hot från personer som aktivt förbereder sig för att i ett senare skede begå 

terroristbrott.182 Där förtydligas att även självstudier bör anses utgöra utbildning i 

terroristsyfte, i den mån de utgör aktiva handlingar och det föreligger uppsåt att begå eller 

bidra till terroristbrott.183 Vidare förtydligas att informationsinhämtning för legitima 

ändamål, exempelvis akademiska eller forskningsändamål, inte ska anses utgöra 

utbildning för terrorismsyften i direktivets mening.184 Av terrorismdirektivet art. 1 

framgår även att direktivet utgör minimiregler vad det gäller fastställande av 

brottsrekvisit. Den svenska lagstiftaren kan alltså välja att gå längre i kriminaliseringen 

av självstudier jämfört med direktivet, utan att på grund av detta ha handlat i strid med 

direktivet. 

 

                                                
179 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. 
180 Rådets rambeslut 2002/475/RIF. 
181 Se EU 2017/541 preambeln, p. 4-6. 
182 EU 2017/541 preambeln, p. 11. 
183 EU 2017/541 preambeln, p. 11.  
184 EU 2017/541 preambeln, p. 11. 
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4.2 Den svenska implementeringen 

4.2.1 Den svenska lagstiftarens eventuella spelutrymme 

I prop. 2017/18:174 föreslog regeringen bland annat att straffansvaret för att utbilda sig i 

terrorismsyfte ska förtydligas och utvidgas.185 Regeringen menar i förarbetena att det inte 

råder några tvivel om att en kriminalisering av självstudier är obligatorisk till följd av det 

ovan diskuterade terrorismdirektivet. I och med att uttrycket ”från en annan person” 

ströks ur direktivets ordalydelse avseende att utbilda sig, i kombination med att det i 

direktivets skäl 11 står att en sådan kriminalisering bör omfatta även självstudier, så 

menar regeringen att direktivet förbinder Sverige att införa en sådan kriminalisering. 

Regeringen menar även att detta var den tydliga intentionen under förhandlingarna som 

föregick direktivet.186 Diskussionen uppkom efter att Amnesty International som 

remissinstans ifrågasatt att Sverige verkligen är tvunget att införa en sådan 

kriminalisering. Amnesty menar att i och med att direktivets skäl 11 stadgar att 

självstudier bör anses utgöra mottagande av utbildning så är detta inte att se som bindande 

för medlemsstaterna, utan ger istället medlemsstaterna spelutrymme då uttrycket bör ska 

tolkas som ett vägledande uttalande.187 Enligt Amnesty stärks denna tolkning av det 

faktum att begreppet självstudier inte nämns i terrorismdirektivets art. 8.  

 

4.2.2 De föreslagna förändringarna i rekryteringslagen 5 a § 

För att förtydliga och utvidga det kriminaliserad området gällande studier i terrorsyfte 

föreslås i prop. 2017/18:174 att rekryteringslagen 5 a § ändras, och dessa förändringar 

kan delas upp i tre punkter. Nedan följer nu gällande lagtext samt den föreslagna 

ordalydelsen som träder i kraft den 1 september 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
185 Prop. 2017/18:174, s. 54 ff.  
186 Prop. 2017/18:174, s. 57.  
187 Amnesty International, Yttrande över utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för 
att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72), s. 2.  
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Nuvarande ordalydelse 

Den som tar emot sådana instruktioner 

som avses i 5 § i avsikt att använda dem 

för särskilt allvarlig brottslighet döms till 

fängelse i högst två år, om meddelandet 

av instruktionerna varit särskilt ägnat att 

främja sådan brottslighet.  

Ordalydelsen enligt prop. 2017/18:174 

Den som tar del av sådana instruktioner 

som avses i 5 § i avsikt att använda dem 

för att begå eller annars medverka till 

särskilt allvarlig brottslighet döms till 

fängelse i högst två år.  

   

     Att ersätta begreppet tar emot med tar del av syftar till att avskaffa kravet på 

mottagande, vilket innebär ett krav på någon form av kontakt med utbildaren.188 Denna 

förändring görs alltså i syfte att kriminalisera självstudier. Enligt förarbetena innebär 

uttrycket ”tar del av”, precis om uttrycket ”tar emot”, ett krav på någon form av aktivitet 

från mottagarens sida.189 Det förtydligas även att kriminaliseringen fokuserar på 

informationsinhämtning och inte insamlandet av utbildningsmaterialet i sig.190 Det 

innebär att det ur ansvarssynpunkt är irrelevant huruvida en person läser instruktioner på 

en hemsida på Internet eller laddar ner ett dokument innehållande instruktioner från 

Internet, i och med att det är informationsinhämtningen som sådan som är föremålet för 

kriminaliseringen. Det är således irrelevant huruvida informationen exempelvis är 

nedladdad och sparad på en hårddisk eller inte.  

     Den andra förändringen är att begreppet för att begå eller annars medverka till adderas 

till idag gällande lagtext. Denna förändring utgör enligt regeringen främst ett 

förtydligande, för att den svenska bestämmelsen på ett tydligare sätt ska överensstämma 

med terrorismdirektivet.191 Regeringen vill att rekryteringslagen 5 a § uttryckligen i 

ordalydelsen ska omfatta formuleringen från terrorismdirektivet om att bidra till brott. I 

FEUF art. 288 framgår att direktiv är bindande för medlemsstaterna avseende det resultat 

som enligt direktivet ska uppnås. Men form och tillvägagångssätt för att anpassa den 

nationella lagstiftningen för att kunna uppnå de bindande mål som fastställs i direktiven 

är något som lämnas till de nationella myndigheterna att avgöra. För svensk del är alltså 

inte direktivets ordalydelse direkt bindande för hur vår nationella lagstiftning ska 

utformas, så länge den svenska regleringen uppfyller de resultat som direktivet menar ska 
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uppnås.  

     Den tredje förändringen utgörs av att kravet på att meddelandet av instruktionerna ska 

vara särskilt ägnat att främja särskilt allvarlig brottslighet tas bort. I och med denna 

förändring ska även deltagande i legitima utbildningar kunna falla inom det 

kriminaliserade området, i den mån deltagande sker i terrorsyfte, eftersom kravet på att 

meddelandet av instruktionerna ska vara särskilt ägnat att främja sådan brottslighet tas 

bort.192 Som diskuterades ovan uteslöt rekvisitet särskilt ägnat att deltagande i legitima 

utbildningar omfattades av kriminaliseringen då det av naturliga orsaker är sällan 

meddelandet av instruktionerna sker på sådant vis om utbildningen erhålls exempelvis 

genom en universitetsutbildning.  

     Sammanfattningsvis kan vi se att de tre förändringarna ska uppfylla tre syften: att 

förtydliga bestämmelse, att utvidga kriminaliseringen till att omfatta självstudier i 

terrorismsyfte samt att utvidga kriminaliseringen till att omfatta deltagande i legitima 

utbildningar i terrorismsyfte.  

      

4.3 Ändamålen bakom kriminaliseringen av självstudier 
Det främsta ändamålet bakom den svenska lagstiftarens kriminalisering av själstudier i 

terroristsyfte kan sägas vara det faktum att lagstiftaren anser sig vara förpliktad att göra 

så av EU:s terrorismdirektiv. Det framgår även av propositionen, där det första skälet som 

tas upp är regelefterlevnad i förhållande till terrorismdirektivet.193 Utöver detta menar 

regeringen att det även finns andra skäl att utvidga det straffrättsliga ansvaret för 

utbildning i syfte att begå terroristbrott. Regeringen konstaterar att ensamagerande 

gärningsmän som begår terroristbrott har blivit ett mer vanligt förekommande fenomen i 

västvärlden, och att ensamagerande gärningsmän är särskilt svåra att upptäcka då de 

generellt sett lämnar färre spår jämfört med andra typer av gärningsmän.194 Vidare menar 

regeringen att potentiella gärningsmän kan utgöra ett allvarligt hot mot Sverige redan när 

de genom att utbilda sig ökar sina kunskaper om utförande av sådana gärningar som 

klassas som terroristbrott. En ökad informationsinhämtning leder till en kunskapsökning, 

vilket får som följd att risker för att terroristbrott ska begås ökar samt en risk för att den 

som utbildat sig blir stärkt i sin övertygelse att begå brott, enligt förarbetena.195 

                                                
192 Prop. 2017/18:174 s. 58. 
193 Prop. 2017/18:174 s. 57. 
194 Prop. 2017/18:174 s. 58. 
195 Prop. 2017/17:174 s. 58.  
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Regeringen påpekar även det faktum att den utvidgade kriminaliseringen innebär en 

begränsning av informationsfriheten, som i svensk rätt garanteras genom RF 2 kap. 1 §, 

men att inskränkningen är proportionerlig och att skälen för ett införande överväger 

nackdelarna med en sådan begränsning av informationsfriheten.196 

     I det betänkande som föregick propositionen innehållande förslag om kriminalisering 

av självstudier uttrycks, över samma motiv som återfinns i propositionen, att en 

kriminalisering av självstudier för terrorismsyften skulle kunna ha en betydelse i arbetet 

för att motverka och förhindra sådan utbildning.197 I betänkandet utvecklas inte 

tankegången, vilket innebär att det är oklart på vilket vis denna kriminalisering är tänkt 

att förenkla motverkandet och förhindrandet. Det är tänkbart att Utredningen om 

genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism 

åsyftar möjligheten att förhindra att sådan utbildning finns att tillgå, förhindra potentiella 

gärningsmän från att inleda sådana självstudier eller att det förenklar för polisen och 

Säkerhetspolisen att upptäcka potentiella gärningsmän som ägnar sig åt självstudier, men 

det är inget som konkretiseras vare sig i betänkandet eller i den efterföljande 

propositionen. I betänkandet framgår dock att Säkerhetspolisen har framhållit att det 

föreligger ett allmänpreventivt behov av en kriminalisering av självstudier.198 I 

betänkandet konstaterades även att självutbildning i sig inte förorsakar någon skada, men 

att kriminaliseringen motiveras av att självutbildningen utgör en form av tidig 

förberedelse.199 

     Enligt min mening hade det varit önskvärt med en mer konkret diskussion om hur 

denna kriminalisering ska uppnå de mål och förhindra de problem som tas upp, samt hur 

det är tänkt att detta ska vara effektivt mot de hot som potentiella terroristbrott utgör. I 

propositionen målas terrorism upp som ett problem och som ett hot, men enligt min 

bedömning kopplas aldrig den föreslagna kriminaliseringen tydligt ihop med 

problematiken för att visa hur detta förslag ska resultera i att syftet uppnås, vilket får antas 

vara att förhindra att gärningar som utgör terroristbrott begås i Sverige. Behovet av att 

införa en sådan kriminalisering beskrivs slutligen som ”inte obefintligt”200, utöver att 

                                                
196 Prop. 2017/18:174, s. 59.  
197 SOU 2017:72 s. 163. 
198 SOU 2017:72 s. 163 f.  
199 SOU 2017:72 s. 312. 
200 SOU 2017:72 s. 164. 
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Sverige bedöms vara förbundet att införa denna kriminalisering i enlighet med 

terrorismdirektivet.201 

     Det sägs inte heller uttryckligen i propositionen något om vilka straffrättsligt 

skyddsvärda intressen som denna utvidgning avser att skydda, vilket har framhållits som 

ett krav på lagstiftaren för att legitimera införandet av den aktuella kriminaliseringen.202 

Detta kan framstå som naturligt då förslaget om utvidgning av det kriminaliserade 

området gällande utbildning i terroristsyfte är just en utvidgning och inte en helt ny 

kriminalisering, men i och med den betydande utvidgning som sker menar jag att en sådan 

diskussion hade varit önskvärd. Kriminaliseringen av självstudier bygger på det redan 

existerande utbildningsbrottet. Diskussionen om skyddsintresse kompliceras ytterligare 

av det faktum att utbildningsbrottet som det ser ut idag är ett förstadiebrott till 

terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2 §, vilket i sin tur bygger på redan 

kriminaliserade gärningar i exempelvis brottsbalken. Om vi exempelvis ser på 

terroristbrott begånget genom mord så kan det skyddsvärda intresset för det första anses 

vara mänskligt liv, vilket måste sägas vara huvudintresset som kriminaliseringen av mord 

ska skydda. Intresset av liv får anses vara ett intresse som är skyddsvärt på ett så självklart 

sätt att det knappast behöver utvecklas vidare.203 Utöver det måste vi gå till 

terroristbrottslagen för att identifiera om brottet terroristbrott har något eller några 

ytterligare skyddsintressen som motiverar denna kriminalisering. Därifrån kan vi sedan 

dra slutsatsen att utbildningsbrottet som det ser ut idag, samt den nya kriminaliseringen 

av självstudier och legitima studier i terroristsyfte, i förlängningen ska skydda samma 

intressen som terroristbrottet i 2 § terroristbrottslagen. Samtidigt torde vi inte kunna räkna 

in individintresset av att inte bli dödad som en legitimation för kriminalisering av 

utbildning i terrorsyfte då det är just utbildning i syfte att begå terroristbrott som 

kriminaliseras. Motsvarande utbildningar i syfte att begå ett mord, eller för den sakens 

skull ett stort antal mord, är inte kriminaliserat och föreslås inte kriminaliseras såvida 

dessa mord inte utgör terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2 §. Av detta kan vi 

åtminstone dra slutsatsen att skyddsintresset liv enligt lagstiftaren inte ensamt är 

tillräckligt starkt för att motivera en sådan kriminalisering av utbildning, om ett 

terroristsyfte saknas.  

 

                                                
201 SOU 2017:72 s. 164.  
202 Se avsnitt 3.2, samt SOU 2013:38 s. 432. 
203 Jfr SOU 2013:38 s. 482.  
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5 Kriminaliseringen och principerna 
5.1 Den EU-rättsliga dimensionen 
Att denna utvidgning av det kriminaliserade området grundar sig på EU-rättsliga 

regleringar påverkar givetvis den svenska lagstiftaren i vilket handlingsutrymme som 

finns gällande utformningen av det svenska straffbudet. För det första har det, som nämnts 

ovan, diskuterats huruvida Sverige varit tvunget att införa en sådan kriminalisering av 

självstudier. Amnesty International anförde som remissinstans att Sverige enligt deras 

bedömning inte var bundet att införa en kriminalisering av självstudier i terroristsyfte, då 

de ansåg att direktivets ordalydelse gjorde detta till något som var valfritt för 

medlemsstaterna.204 Terrorismdirektivet art. 8 om straff för utbildning i terroristsyfte 

nämner inte självstudier, utan istället är det i p. 11 i preambeln som självstudier nämns. 

Enligt p. 11 bör självstudier ses som mottagande av utbildning i den mening som art. 8 

föreskriver, om självstudierna är följden av aktiva handlingar och bedrivs med uppsåt att 

begå terroristbrott eller bidra till att ett sådant brott begås. Frågan är alltså hur ordet ”bör” 

i preambeln p. 11 bör läsas. Amnesty menar i sitt remissvar att skälen till EU-direktiv, 

där p. 11 och skrivningen om självstudier återfinns, inte ska ses som bindande då de inte 

ska ses som självständiga rättsliga normer.205 Detta bekräftas av EU-rättslig praxis. 

Däremot används skälen av EU-domstolen för att utläsa syftet bakom och tolka 

bestämmelser i sekundärrätten.206 P. 11 i direktivets preambel är alltså relevant för att 

tolka och tillämpa art. 8 i direktivet. Och även om Amnestys konstaterande rörande 

skälens bindande verkan är korrekt besvarar inte detta frågan hur direktivet ska tolkas. I 

SOU 2017:72 diskuteras inte frågan om Sveriges skyldighet att kriminalisera självstudier 

mer ingående än att ett konstaterande av att en sådan skyldighet föreligger görs.207 Denna 

diskussion är inte avgörande för huruvida det är tillåtet för Sverige att införa en sådan 

kriminalisering. Diskussionen är dock enligt min mening relevant i analysen av skälen 

bakom kriminaliseringen, och vilka hänsyn som tagits av den svenska lagstiftaren. Det 

blir särskilt relevant då jag bedömer det som att regeringen i förarbetena lagt stor vikt vid 

att Sverige är tvungna att införa denna kriminalisering, och att detta utgjort ett tungt 

vägande skäl till varför kriminaliseringen är godtagbar. 

                                                
204 Se avsnitt 4.2.1.  
205 Amnesty International, Yttrande över utredningen Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för 
att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72), s. 3.  
206 Se t.ex. mål C-/435/06 (p. 51-52). 
207 SOU 2017:72, s. 160 ff.  
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    I direktivets engelskspråkiga version används ordet should som motsvarighet till bör i 

p. 11. Av ordalydelsen i de båda språkliga versionerna framgår det enligt min mening inte 

tydligt att p. 11 i skälen utgör en skyldighet för Sverige att i vår kriminalisering av studier 

i terroristsyfte även inkludera självstudier. Vad som även talar emot en sådant krav på 

Sverige är det faktum att ordalydelsen i art. 8 använder uttrycket mottagande av 

utbildning. Detta indikerar enligt min mening att art. 8 fokuserar på situationer där en 

kontakt finns mellan en utbildare och en mottagare av utbildning. En sådan tolkning 

skulle inte omfatta självstudier. I och med att skälen i preambeln inte ska ses som 

självständiga rättsregler utan snarare som ett instrument för att tolka bestämmelserna i 

rättsakten skulle det kunna argumenteras för att det skulle krävas en tydligare ordalydelse 

i skälens p. 11 för att en skyldighet för medlemsstaterna att kriminalisera självstudier ska 

uppkomma. Det förefaller enligt min mening vara en egendomlig lösning att vilja skapa 

en skyldighet för medlemsstaterna men inte inkludera en väsentlig del av brottet i 

rättsaktens direkta ordalydelse, utan enbart föra in detta i preambeln. Att påkalla en 

extensiv tolkning av ordalydelsen i art. 8 genom en skrivelse i skälen för att självstudier 

ska omfattas angränsar enligt mig till vad som är lämpligt att använda skälen till. Detta 

skulle tala för att den nationella lagstiftaren inte är bunden att införa en kriminalisering 

av självstudier, utan att detta enbart är något som uppmuntras av direktivet. Regeringen 

menar å sin sida att den tydliga intentionen under förhandlingarna som föregick direktivet 

var att även självstudier skulle omfattas, och att denna vilja manifesterades genom att 

uttrycket ”från en annan person” ströks ur direktivets ordalydelse.208 Detta, tillsammans 

med direktivets skäl p. 11 och det som i förarbetena kallas ”artikeltextens klara 

ordalydelse”, leder till att regeringen drar slutsatsen att det inte går att tolka direktivet på 

något annat sätt än att Sverige är förpliktat att kriminalisera självstudier.209 Att 

artikeltextens ordalydelse är klar avseende huruvida självstudier omfattas av 

kriminaliseringen är inte något jag instämmer i. Det faktum den svenska lagstiftaren vid 

implementeringen av nu aktuella direktiv valde att föreslå rekvisitet ta del av istället för 

ta emot för att självstudier skulle omfattas av rekryteringslagen 5 a § kan enligt min 

mening användas som en invändning mot att termen mottagande i direktivet art. 8 kan ses 

som en ordalydelse som självklart ska leda till slutsatsen att självstudier omfattas av 

terrorismdirektivet art. 8. Dock är det enligt min mening möjligt att nå denna slutsats när 

art. 8 läses mot direktivets skäl p. 11. Enligt min mening vore det önskvärt med en mer 
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ingående diskussion i propositionen angående huruvida Sverige är bundet att införa en 

kriminalisering av självstudier. Jag menar dock samtidigt att det inte går att slå fast att 

regeringens slutsats avseende Sveriges bundenhet att införa en kriminalisering av 

självstudier är felaktig. Det som även bör påpekas i sammanhanget att det givetvis är 

möjligt och fullt tillåtet för den nationella lagstiftaren att införa en kriminalisering av 

självstudier även om direktivet inte kräver detta.  

     Om vi utgår från att direktivet är bindande avseende införandet av kriminalisering av 

självstudier i terroristsyfte innebär detta att Sverige måste införliva den i någon form för 

att inte agera i strid med EU-rätten. Samtidigt innebär detta enligt min mening inte att 

diskussionen om nationella kriminaliseringsprinciper och hur denna kriminalisering 

förhåller sig till det svenska straffrättsliga systemet som helhet blir irrelevant. Det kan 

snarare enligt min mening öka betydelsen av en sådan diskussion ytterligare. Om det 

skulle vara så att det EU-rättsliga samarbetet tvingar Sverige att välja en ny riktning och 

agera i strid med vad som tidigare ansetts vara gällande kriminaliseringsprinciper är det 

av stor relevans att diskutera, belysa och problematisera detta. Är det så att 

kriminaliseringen står i överensstämmelse med de svenska kriminaliseringsprinciperna 

ska detta förklaras, utvecklas, och diskussionen ska sedan hållas levande till dess att nästa 

direktiv på det straffrättsliga området införlivas.        

     Problematiken med förhållandet mellan Sveriges skyldighet att följa EU-rättslig 

lagstiftning och diskussionen om de nationella kriminaliseringsprinciperna belystes även 

av Straffrättsanvändningsutredningen.210 I betänkandet påpekas att det i vissa fall kan 

motiveras att göra avsteg från de principer eller kriterier som tagits fram i betänkandet, 

och ett exempel på en sådan situation är om en kriminalisering krävs för att uppfylla en 

EU-rättslig förpliktelse.211 Samtidigt understryktes att utgångspunkten alltid ska vara, 

oavsett eventuella EU-rättsliga förpliktelser, att en kriminalisering endast ska införas om 

de listade kriterierna är uppfyllda.212 Detta visar att kriminaliseringar grundade på EU-

rättsliga förpliktelser hamnar i någon form av mellanläge. Straffrätts-

användningsutredning bidrar egentligen inte med något tydligt förhållningssätt, eller ens 

några riktlinjer för hur bedömningen ska gå till, när någon form av avvägning mellan 

överensstämmelse med EU-rätten eller överensstämmelse med relevanta 

kriminaliseringsprinciper måste göras. Det slås endast fast att avsteg från annars gällande 
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kriterier kan godtas när det gäller EU-rättsliga förpliktelser, men att utgångspunkten är 

att kriterierna ändå ska vara uppfyllda för att en kriminaliseringen ska vara godtagbar. 

Mellan dessa två uttalanden finns en betydande gråzon. Enligt min mening är det minsta 

man kan begära att denna gråzon i alla fall berörs med en diskussion i propositioner som 

ligger till grund för införandet av kriminaliseringar som åtminstone berör vissa 

problemområden samt delvis bryter ny mark. Ett exempel på ett sådant förslag är 

utvidgningen av kriminaliseringen av studier i terrorsyfte i prop. 2017/18:174. 

 

5.2 Kriminaliseringen i en svensk kontext 

5.2.1 Kriminaliseringens omfattning 

De mest iögonfallande delarna av den föreslagna kriminaliseringen sett ur en svensk 

kontext är att fullbordanspunkten infaller på ett tidigt stadium samt avsaknaden av krav 

på interaktion med omvärlden för att brottet ska fullbordas. Detta aktualiserar en 

gränsdragningsfråga avseende om denna kriminalisering är eller åtminstone gränsar till 

en kriminalisering av enbart tankeverksamhet, vilket är en form av kriminalisering som 

ofta avfärdas som icke önskvärd.  

     I propositionen menar regeringen att kriminaliseringen enbart omfattar situationer där 

informationsinhämtaren varit aktiv. Detta pekas ut som en begränsning av det 

straffrättsliga ansvarsområdet, och det nämns på ett sådant sätt att det kan tolkas som en 

legitimering av kriminaliseringen och ett distanstagande från tanken på att kriminalisera 

ren tankeverksamhet, då detta troligtvis skulle ge upphov till omfattande kritik.213 Vad 

detta krav på aktivitet egentligen innebär och vad det rent faktiskt får för effekt i fråga 

om vilka situationer kriminaliseringen omfattar är dock mer oklart. Enligt förarbetena 

framgår aktivitetskravet av både det nu gällande rekvisitet att instruktionerna ska tas 

emot, samt av den nya ordalydelsen att den som utbildar sig ska ta del av 

instruktionerna.214 Regeringen konstaterar att typfallet av någon som utbildar sig är att 

denne har sökt upp informationen aktivt.215 Dock är detta inte en förutsättning för att 

utbildningsgärningen ska omfattas av den föreslagna kriminaliseringen i 

rekryteringslagen 5 a §, då straffansvaret även ska omfatta någon som fått tillgång till 

instruktionerna av en slump för att sedan göra ett aktivt val att ta del av instruktionerna 
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efter att denne förstått vad instruktionerna inneburit.216 Den verkliga effekten av kravet 

på aktivitet från den som utbildar sig kan enligt min mening ifrågasättas utifrån att det i 

praktiken knappast begränsar ansvarsområdet alls, eller som mest i mycket begränsad 

omfattning. Det benämns i propositionen som något som begränsar straffansvaret, men 

situationer där någon av en slump inhämtar information om hur ett terroristbrott ska 

förövas och att denne samtidigt har ett avsiktsuppsåt i förhållande till förövandet av en 

terroristgärning är mycket svåra att föreställa sig. Att detta krav på aktivitet begränsar 

straffansvaret är enligt min mening inte troligt. 

     I propositionen slår regeringen fast att kriminaliseringen av självstudier är förenlig 

med regeringsformens skydd för informationsfriheten i RF 2 kap. 1 § 2 p. då det utgör en 

proportionerlig inskränkning sett till skälen bakom kriminaliseringen.217 Regeringen 

menar att intresset av att hindra personer från att utbilda sig i terrorism motiverar den 

begränsning av informationsfriheten som en sådan kriminalisering innebär. Vidare menar 

regeringen att inte heller rättighetsskyddet i EKMR utgör ett hinder för införandet av en 

kriminalisering av självstudier.218   

 

5.2.2 Det relevanta skyddsintresset 

Något som det närmast råder enighet om i diskussionen av kriminaliseringsprinciper är 

behovet av att identifiera ett skyddsvärt intresse för att en kriminalisering ska kunna 

legitimeras. Diskussionen om skyddsintressen i prop. 2017/18:174 är knapphändig. I 

propositionen diskuteras egentligen enbart på vilket sätt utbildning i terroristsyfte kan 

vara skadligt, men inte vilket intresse som kan tänkas ta skada av detta. 

     Att identifiera det relevanta skyddsintresset för brottet att utbilda sig i terroristsyfte 

enligt rekryteringslagen 5 a § går enligt min mening inte att göra utan att beröra 

terroristbrottet i terroristbrottslagen 2 §. Då utbildningsbrottet är så tydligt 

sammankopplat med terroristbrottet kommer diskussionen oundvikligen att beröra båda 

dessa straffbud. Med Straffrättanvändningsutrednings terminologi måste ett identifierat 

och konkretiserat intresse som är skyddsvärt pekas ut, och vi ska i detta skede enbart se 

till det mest närliggande skyddsintresset.219 Att en kriminalisering av självstudier i 

terroristsyfte i förlängningen syftar till att skydda intressen som mänskligt liv och statens 
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bestånd framstår enligt min mening som klart. Det framstår dock enligt mig också som 

tveksamt att ange dessa som de mest närstående skyddsintressena, i och med att 

självstudiegärningen ligger på ett mycket tidigt skede i den hypotetiska händelsekedja 

som i slutändan leder fram till ett fullbordat terroristbrott enligt terroristbrottslagen 2 §. 

Det kan jämföras med Straffrättsanvändningsutredningens diskussion om att 

skyddsintresset för mord i BrB 3 kap. 1 § är mänskligt liv, men skyddsintresset för regler 

avseende livsmedelshantering anses inte vara mänskligt liv även om människor kan dö 

av felaktigt hanterad mat.220 Skyddsintresset är i det fallet istället att människor inte ska 

bli sjuka, i och med att detta är det mer närstående intresset jämfört med att förhindra 

människor från att dö. Det framstår därmed som tveksamt att anse mänskligt liv och 

statens bestånd vara det mest närliggande skyddsintresset för rekryteringslagen 5 a §. 

Samtidigt blir det i princip oundvikligt att i slutändan dra paralleller till de skyddsvärda 

intressena bakom regleringen i terroristbrottslagen 2-3 §§, i och med att utbildningsbrottet 

är så nära kopplat till terroristbrottet och att utbildningsbrottet närmast är att betrakta som 

ett förstadium till terroristbrottet.  

     Att identifiera det relevanta skyddsintresset bakom terroristbrottsbestämmelsen i 

terroristbrottslagen 2 § kompliceras av det faktum att straffbudet omfattar ett så stort antal 

och varierade former av gärningar, till följd av att terroristbrottslagen 3 § listar ett flertal 

brottstyper som omfattas av terroristbrottet. Mord omfattas av terroristbrottslagen enligt 

3 § p. 1, och det relevanta skyddsintresset för mord är mänskligt liv. Det kan jämföras 

med olaga hot, som i vissa fall omfattas enligt 3 § p. 19, som knappast kan sägas skydda 

mänskligt liv som det mest närliggande skyddsintresset. Att identifiera skyddsintresset 

bakom terroristbrott begånget genom vapenbrott i enlighet med terroristbrottslagen 3 § 

14 p. blir ännu mer komplicerat i och med det svårbegripliga i att ett fullbordat 

terroristbrott ska begås genom vapenbrott.221 Det som däremot alla 

terroristbrottsgärningar har gemensamt är rekvisiten i terroristbrottslagen 2 §. Att det 

primära skyddsintresset är statens bestånd alternativt det samhällsskick vi har idag kan 

enligt min mening utläsas av det abstrakta farerekvistet i terroristbrottslagen 2 § 1 st., som 

innebär att det för en tillämpning av bestämmelsen är ett krav att gärningen kan allvarligt 

skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Oavsett vilket av de särskilda uppsåten 

som är tillämpligt i det enskilda fallet måste skadekravet alltid uppfyllas. Att skydda det 
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samhälleliga system vi har idag måste enligt min mening ses som det relevanta 

skyddsintresset avseende terroristbrottslagen 2 §. 

     Då terroristbrottslagen 2 § syftar till att skydda statens bestånd innebär detta att 

kriminaliseringen av självstudier i förlängning avser att skydda samma intresse. Det 

materiella resultat som kriminaliseringen av självstudier avser att förhindra är ett 

fullbordat terroristbrott, och därmed är samma skyddsintresse relevant för 

självstudiebrottet som för terroristbrottet. Avståndet mellan självstudiegärningen och 

skyddsintresset är dock stort. Samtidigt är det enlig min mening svårt att argumentera för 

att något annat skyddsvärt intresse ligger närmare utbildningsgärningen. Att formulera 

det skyddsvärda intresset som att det är skyddsvärt att personer inte utbildar sig i 

terroristsyfte låter sig enligt min mening inte göras, då en sådan form av cirkelresonemang 

urvattnar denna typ av diskussion fullständigt. I enlighet med Lernestedts resonemang 

måste vi bortse från ett straffbuds dogmatiska etikett och se till vilken gärning som 

faktiskt kriminaliseras, och vilket intresse som faktiskt avses att skyddas. 

Självstudiebrottet kan sägas ligga mycket nära intresset att hindra personer från att utbilda 

sig i att tillverka en bomb, men detta är knappast i sig ett skyddsvärt intresse utan snarare 

något som i sin tur leder till att risken för skada möjligtvis ökar. Det får därmed enligt 

min mening sägas att det skyddsvärda intresset bakom kriminaliseringen av självstudier 

är att förhindra att risken ökar för att fullbordade terroristbrott begås, och att 

självstudiebrottet därmed har samma skyddsvärda intresse som det fullbordade 

terroristbrottet.  

     Detta går i linje med Straffrättsanvändningsutredningens tanke om att vi utöver det 

mest närliggande skyddsintresset måste beakta det materiella resultat som 

kriminaliseringen avser att förhindra i slutändan.222 Enligt detta tankesätt ska som 

diskuterats ovan utöver det mest närliggande intresset även det skyddsintresse som i 

förlängningen ska skyddas beaktas. Detta är särskilt relevant när det gäller bestämmelser 

som rekryteringslagen 5 a § som utgör ett förfältsdelikt men är utformat som ett 

självständigt och fullbordat brott. En fråga som dock måste diskuteras är huruvida denna 

kriminaliseringen i praktiken är ett effektivt sätt att förhindra det oönskade materiella 

resultatet.  
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5.2.3 Kriminaliseringens effektivitet 

5.2.3.1 Effektivitet i form av prevention 

Enligt förarbetena fanns ett behov av att vidga straffansvaret för utbildning i syfte att begå 

terroristbrott då antalet terroristattentat begångna av ensamagerande gärningsmän i 

västvärlden har ökat och Säkerhetspolisen anser att ett attentat mot Sverige mest troligt 

skulle begås av en ensamagerande gärningsman.223 Regeringen identifierar terroristbrott 

som ett hot mot det svenska samhället, och menar att detta är något man vill förhindra. 

Vad som är det specifika hotet med just utbildning i syfte att begå terroristbrott 

konstateras i förarbetena vara att både ensamagerande potentiella gärningsmän och 

potentiella gärningsmän med kopplingar till någon form av gruppering kan börja utgöra 

ett allvarligt hot mot Sverige redan när de ökar sina kunskaper genom att utbilda sig i 

terroristsyfte.224 Enligt regeringen riskerar utbildning i terroristsyfte också att stärka 

gärningsmannen i dennes övertygelse att begå det aktuella brottet. 

     Vad som dock inte diskuteras i propositionen är hur en kriminalisering av självstudier 

ska fungera för att i praktiken motverka att ett terroristbrott begås. I propositionen förs 

det överhuvudtaget inget resonemang om vad kriminaliseringen är tänkt att få för effekt. 

Som diskuterats är tänkbara effekter exempelvis att potentiella gärningsmän avskräcks 

från att inleda informationsinhämtning till följd av kriminaliseringen, att tillgången till 

utbildningsmaterial begränsas, att polisen tack vare kriminaliseringen kan ingripa på ett 

tidigare stadium eller att polisens utredningsarbete förenklas på annat vis. Som nämnts 

ovan menade Säkerhetspolisen enligt betänkandet som föregick propositionen att det 

finns ett allmänpreventivt behov av en kriminalisering av självstudier.225 Detta 

ställningstagande från Säkerhetspolisens sida diskuteras inte vidare i betänkandet, och 

inte heller i propositionen. Det vore enligt min mening intressant att ta del av ett utvecklat 

resonemang angående hur stor allmänpreventiv effekt den tror att denna kriminalisering 

ska medföra. I Säkerhetspolisens remissvar avseende betänkandet framgår inte mer än att 

SÄPO välkomnar förslagen i betänkandet men samtidigt förutser bevissvårigheter då de 

gärningar som omfattas av den utvidgade kriminaliseringen ligger långt från 

huvudgärningen.226 För att kunna godta argumentet att kriminaliseringen av självstudier 

kommer ha en allmänpreventiv effekt krävs det enligt min mening åtminstone ett något 

mer underbyggt resonemang. Tanken att kriminaliseringen av självstudier ska leda till att 

                                                
223 Prop. 2017/18:174 s. 57 f.  
224 Prop. 2017/18:174 s. 58. 
225 SOU 2017:72 s. 163 f.  
226 Säkerhetspolisens remissvar till SOU 2017:72.  



 60 

personer som redan har en avsikt att begå terroristbrott kommer avstå från 

informationsinhämtningen och därmed avstå från att begå terroristbrottet kan starkt 

ifrågasättas enligt min mening. En fråga som då skulle behöva besvaras är varför inte 

nuvarande straffansvar för förberedelse och fullbordat terroristbrott räcker för att ge 

tillräckligt incitament till potentiella gärningsmän att avstå från att begå gärningen. En 

person som har för avsikt att begå ett terroristbrott måste sägas ha räknat in de 

straffrättsliga konsekvenserna av sitt handlande då denne format sitt uppsåt. Att då avstå 

från gärningen just till följd av att informationsinhämtningen kriminaliseras ser jag som 

mycket osannolikt. Det är åtminstone något som enligt min mening kräver en ytterligare 

diskussion, utöver ett konstaterande i betänkandet. Det är även enligt min mening 

anmärkningsvärt att detta inte diskuteras överhuvudtaget i propositionen. Detta torde 

innebära att lagstiftaren antingen menar att denna kriminalisering inte får någon effekt  

och att man därmed bortser från att diskutera frågan, eller att lagstiftaren anser att detta 

är en effektiv utvidgning av det kriminaliserade området men av någon anledning inte 

velat eller ansett sig behöva motivera detta i propositionen. Enligt min mening förtjänar 

båda alternativen kritik. 

     Det förefaller enligt mig vara föga troligt att kriminaliseringen av självstudier kommer 

få en moral- eller vanebildande effekt, likt den Jareborg och Lernestedt pekar ut som ett 

alternativt syfte bakom kriminaliseringar.227 Att en kriminalisering av självstudier skulle 

leda till att det inom det svenska samhället, eller ens för en enda individ, skulle leda till 

något slags uppvaknande eller ändrad uppfattning huruvida utbildning i terroristsyfte är 

moraliskt försvarbart eller ej faller enligt mig på sin egen orimlighet. En person som har 

format en avsikt att begå ett terroristbrott kan enligt min uppfattning definitivt ändra sitt 

uppsåt, antingen på egen hand eller med hjälp av olika typer av sociala insatser. Men att 

just kriminaliseringen av självstudier skulle få en moralbildande effekt, som inte 

föranletts av den omfattande kriminalisering av förstadier till terroristbrott som funnits i 

många år, ser jag som helt osannolikt. Även om Lernestedt menar att en moralbildande 

effekt inte kan bedömas förrän relativt långt efter att en kriminalisering införts, vilket är 

ett konstaterande jag instämmer i, kan det enligt min mening med relativ säkerhet fastslås 

att den effekten blir begränsad avseende självstudier. 

     Det har även diskuterats att det finns en problematik i att överhuvudtaget bedöma 

enskilda straffbud efter effektivitetskriterier, och att effektivitetsdiskussioner bör föras i 
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förhållande till det straffrättsliga systemet som helhet snarare än gentemot enskilda 

straffbud.228 Jag menar dock att det ändå är relevant att föra diskussionen om effektivitet 

gentemot enskilda straffbud. Det är givetvis svårt att med konkreta statistiska fakta bevisa 

huruvida ett enskilt straffbud är effektivt eller ej. Däremot bör den principiella 

diskussionen enligt min mening föras avseende alla nya kriminaliseringar. Om en 

föreslagen kriminalisering redan på förhand kan förväntas bli ineffektiv menar jag att 

detta måste problematiseras och kriminaliseringen ifrågasättas på denna grund. 

      

5.2.3.2 Effektivitet i rättstillämpningen 

En annan sida av effektivitetsdiskussionen är om tillämpningen av ett straffbud kan 

förutses bli effektiv i rättstillämpningen i form av åtal och fällande domar. Denna 

effektivitetsaspekt belyses bland annat av Lernestedt.229 Ett potentiellt problemområde 

för kriminaliseringen av självstudier är bevisfrågor, vilket i många fall blir särskilt 

relevant avseende förfältsdelikt. Detta är något som även SÄPO varnade för, då de 

förutsåg svårigheter i bevishänseende avseende de förslagna kriminaliseringar i SOU 

2017:72 som ligger långt från huvudgärningen.230 Att uppsåt ska vara svårt att bevisa är 

ett problem som inte ska överdrivas generellt, då stora delar av det straffrättsliga systemet 

består av brott som förutsätter att uppsåt bevisas. Dock torde enligt min mening 

bevissvårigheterna bli större ju tidigare i en händelsekedja ett uppsåt ska bevisas. Därmed 

finns en risk att det uppstår svårigheter att i praktiken kunna lagföra någon för självstudier 

i terrorism. Det kan alltså uppstå effektivitetsproblem även i det avseendet.  

 

5.2.4 Kriminaliseringens symboliska funktion 

Att en kriminalisering har en symbolisk funktion kan i vissa sammanhang användas som 

ett argument för att kritisera en kriminalisering, i den bemärkelsen att ett straffbuds 

signalvärde inte är ett legitimt skäl för att införa en kriminalisering. Att påpeka att en 

kriminalisering är symbolisk innebär ofta att det underförstått betyder att det inte finns 

några andra relevanta skäl för att införa en kriminalisering, och att införandet därmed inte 

är legitimt. Enligt min mening kan en symbolisk funktion vara värdefull och vara en del 

av ett resonemang för att legitimera en kriminalisering. Att staten signalerar att ett visst 

beteende är oönskat kan enligt min mening inte avfärdas som ett irrelevant skäl. Även 
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Jareborg menar att en kriminaliseringens expressiva funktion kan vara ett giltigt skäl, men 

menar samtidigt att expressiviteten inte får vara det enda skälet till en kriminalisering om 

den ska kunna ses som legitim.  

     Gällande kriminaliseringen av självstudier nämns inte den symboliska funktionen 

uttryckligen i propositionen som ett skäl för utvidgningen av det kriminaliserade området. 

I förarbetena finns däremot flertalet formuleringar som pekar på att regeringen ser 

terroristhotet som allvarligt samt mer specifikt att ensamagerande gärningsmän ses som 

ett allvarligt hot.231 Det är svårt att med säkerhet fastslå huruvida regeringen anser att 

kriminaliseringen av självstudier har en expressiv funktion som bidrar till att legitimera 

kriminaliseringen. Det är även enligt min mening svårt att argumentera för att just denna 

utvidgning av kriminaliseringen har en effektiv expressiv funktion, om en sådan har 

eftersträvats. Att den svenska lagstiftaren har tagit och tar terrorism på stort allvar har 

enligt min mening framgått med all önskvärd tydlighet genom de kriminaliseringar som 

införts under 2000-talet. Det skulle enligt min mening, sett till den straffrättsliga 

dimensionen isolerat, vara svårt att med framgång argumentera för att terroristhotet har 

ignorerats från ett kriminaliseringsperspektiv. Då kan det vidare ifrågasättas huruvida just 

den utvidgning av det kriminaliserade området avseende utbildning i terroristsyfte som 

nu föreslagits ska skicka ytterligare signaler. För att den symboliska funktionen ska vara 

relevant krävs det enligt min mening att det faktiskt finns ett utrymme kvar att skicka 

sådana signaler. Enligt mig är det tveksamt huruvida denna utvidgning skulle uppfylla 

någon expressiv funktion i och med att det är ett område som redan är kriminaliserat i en 

sådan stor omfattning. Det skulle kunna argumenteras för att signalerna redan har sänts 

med all önskvärd tydlighet.  

     Med detta sagt finns det givetvis ett utrymme för medborgare att uppfatta att detta 

skickar signaler om att terroristhotet tas på allvar, och att dessa signaler mottas positivt 

bland vissa i samhället. Detta är dock enligt min mening inte tillräckligt för att kunna 

argumentera för att kriminaliseringens expressiva funktion bidrar till att legitimera 

kriminaliseringen. Om lagstiftaren kan tillgodoräkna sig en kriminaliserings expressiva 

funktion så länge någon ur allmänheten uppskattar detta urvattnas begreppet enligt mig 

till den grad att det bör bortses från helt och hållet. Jag menar att i och med att 

terroristområdet redan är kriminaliserat i en sådan hög utsträckning är det svårt att se 

utvidgningens expressiva funktion som ett argument för införandet av sagda utvidgning.  
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5.2.5 Förfältsdeliktens särskilda överväganden 

Det faktum att kriminaliseringen av självstudier utgör ett förfältsdelikt innebär att vissa 

särskilda hänsynstaganden aktualiseras avseende legitimering av kriminaliseringen. Det 

är främst omständigheten att ett förfältsdelikt avser gärningar i ett tidigare skede som 

påverkar bedömningen, i och med att avståndet till en realiserad skada måste beaktas i 

någon mån. Jareborg delade in gärningar i fyra olika kategorier beroende på hur nära 

skyddsintresset den kriminaliserade gärningstypen ligger.232 Den föreslagna 

kriminaliseringen av självstudier faller enligt min bedömning in under Jareborgs fjärde 

kategori, att gärningen under vissa omständigheter kan bidra till att skyddsintresset 

kränks.233 Denna kategori exemplifieras med gärningen att inneha ett skjutvapen.234 

Kriminaliseringen av självstudier avser en gärning som ligger ännu längre från 

skyddsintresset, i och med att ingen kommunikation med annan eller innehav av 

hjälpmedel krävs för att en brottslig gärning ska ha begåtts. Enligt Jareborg ska en 

kriminalisering av gärningar i denna kategori endast införas för att skydda de viktigaste 

skyddsintressena, och det ska även krävas att kriminaliseringen är påtagligt effektiv.235     

     Även Asps legitimationsfrågor aktualiserar frågan om effektivitet avseende 

förfältsdelikt. Avseende den externa legitimationsfrågan är det relevant att fråga sig hur 

kriminaliseringen av självstudier samspelar med förhindrandet av att studier i terrorism 

bedrivs, och att detta i slutändan förhindrar att terroristbrott begås.236 Det behöver visas 

att det kriminaliserade beteendet leder till ökad risk för skada. I förarbetena argumenterar 

regeringen för det första för att redan den som ökar sina kunskaper genom självstudier, 

oavsett om denne är en ensamagerande eller en person med kopplingar till någon form av 

gruppering, kan utgöra ett allvarligt hot mot Sverige då det ökar risken för att ett 

terroristbrott ska begås.237  Detta uttalande diskuteras inte närmare än så. Att en potentiell 

gärningsman med avsikt att i framtiden begå ett terroristbrott inhämtar information kan 

sägas vara ett steg, om än ett litet steg, närmare att begå terroristbrottsgärningen än om 

informationen aldrig inhämtats. Samtidigt är detta enligt min mening ett relativt 

innehållslöst konstaterande i och med att det inte utvecklas närmare. Samma resonemang 

                                                
232 Se avsnitt 3.3. 
233 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 42.  
234 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 42.  
235 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 43.  
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kan exempelvis användas för att argumentera för en kriminalisering av att enbart forma 

ett uppsåt att begå terroristbrott, då detta är ett steg som definitivt ökar risken för att ett 

terroristbrott i ett senare skede kommer begås. Det går samtidigt enligt min mening inte 

att argumentera för att uttalandet inte är sant. Det framstår som självklart att en person 

som har inlett en informationsinhämtning har tagit ett steg närmare ett fullbordat 

terroristbrott jämfört med den som enbart format en avsikt att begå ett sådant brott. Med 

det sagt innebär inte detta att en kriminalisering av informationsinhämtandet är legitimt 

enbart av den anledningen.  

     Asps interna legitimationsfråga avser som diskuterats ovan en deliktsintern 

legitimering, där fokus ligger på i vilka fall det är legitimt att ålägga någon ett 

straffrättsligt ansvar för vad gärningsmannen avsett att göra men ännu inte gjort. 

Avseende självstudier i terrorism är frågan huruvida det är legitimt att vi ålägger en 

person som ägnar sig åt självstudier ett ansvar för dennes uppsåt att senare begå ett 

terroristbrott, även om utförandet av terroristbrottet inte genomförts eller ens påbörjats 

ännu. En del av den problematik Asp pekar ut gällande överskjutande uppsåtsrekvisit är 

förskjutningen av synen på vad som kan läggas enskilda till last samt förskjutningen i 

synen på vad en samhällsmedborgare är.238 Dessa områden aktualiseras enligt min 

mening gällande den föreslagna kriminaliseringen av självstudier. Det som enligt mig 

främst problematiserar kriminaliseringen är som tidigare nämnts den tidiga 

fullbordanspunkten. Att kriminalisera ren informationsinhämtning utan att ställa några 

särskilda krav på hur informationen förmedlats, hur den har mottagits eller sparats samt 

utan krav på att detta kommunicerats med någon på något sätt gör att det enligt min 

mening gränsar till att utgöra en kriminalisering av ren tankeverksamhet. Det finns ett 

krav på att studier ska ha genomförts, men det är enligt mig i princip så nära vi kan komma 

att kriminalisera enbart ett uppsåt. I sådana fall är risken enligt min mening stor för en 

sådan fokusförskjutning som Asp diskuterar. Det överskjutande uppsåtsrekvisitet blir 

väldigt centralt och straffbudets utformning gör att det framför allt är uppsåtet som blir 

intressant, i och med att gärningen i sig är så pass bred och förutsätter så pass få krav för 

att vara uppfylld. Även Asps resonemang om att den enskilde riskerar att förlora sin 

position som moralisk agent ser jag som relevant i detta sammanhang.239 Som en 

utgångspunkt är det skillnad mellan att bestämma sig för att göra något och faktiskt göra 

något. Denna distinktion är ännu viktigare att upprätthålla ju tidigare i ett händelseförlopp 
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vi befinner oss. I den situation där en person har bestämt sig för att göra något, och enbart 

har börjat samla information, är denne fortfarande långt från fullbordanspunkten för ett 

terroristbrott. En kriminalisering i ett sådant tidigt skede får som konsekvens att den 

enskilde redan begått ett brott så snart denne format sitt uppsåt och efterforskat ett 

potentiellt tillvägagångssätt. Det berövar den enskilde möjligheten att bestämma sig för 

att inte utföra en handling och därmed undgå straffansvar i ett mycket tidigt skede. Detta 

angränsar till en sådan form av fiendestraffrätt som Asp varnar för.240 Ett konkret exempel 

på hur den enskilde förlorar kontrollen över sitt straffrättsliga ansvar är det faktum att 

frivilligt tillbakaträdande i BrB 23 kap. 3 § inte kan aktualiseras i relation till 

rekryteringslagen 5 a §, i och med att det är ett självständigt brott. Fullbordanspunkten 

för självstudiebrottet är placerad i ett så tidigt skede att det enligt min mening är en 

gärning som egentligen skulle lämpa sig utmärkt för att omfattas av en möjlighet till 

frivilligt tillbakaträdande. I enlighet med resonemanget att det är skillnad mellan att 

bestämma sig för att göra något och verkligen göra något är det enligt min mening en 

lämplig ordning att ge en gärningsman möjlighet till frivillig tillbakaträdande när 

fullbordanspunkten ligger så tidigt i brottsprocessen. Det jag beskriver här uppnås inte 

alltid av ansvarsbegränsningsregeln i rekryteringslagen 7 §.  Detta stämmer enligt min 

mening väl överens med det som konstaterades i betänkandet, nämligen att en 

gärningsmans vilja och kapacitet att faktiskt begå huvudgärningen är svårbedömd när 

studiegärningen ligger så långt från det fullbordade terroristbrottet.241 En kriminalisering 

av gärningar så långt från att ett fullbordat terroristbrott begås förefaller enligt min 

mening minst sagt tveksam sett ur detta perspektiv.  

     I likhet med diskussionerna som fördes i förarbetena vid förändringen av 

förberedelsebrottet år 2001 kan det enligt min mening ifrågasättas om en straffvärd 

gärning överhuvudtaget har begått i ett fall där gärningsmannen enbart utfört ren 

informationsinhämtning.242 Även resonemanget som fördes angående att en 

gränsdragning för vart en brottslig gärning börjar blir problematisk gör sig gällande i 

diskussionen om självstudiebrottet. Gränsdragningen mellan det tillåtna i att ha format ett 

syfte att begå ett terroristbrott och den kriminaliserade gärningen i att inhämta 

information om hur man begår ett sådant brott kan enligt min mening bli problematisk 

och förefaller vara svårmotiverad.  

                                                
240 Se avsnitt 3.5.  
241 SOU 2017:72, s. 163.  
242 Se avsnitt 2.3.3 för tidigare diskussion. 
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5.3 Sammanfattande diskussion 
Enligt min uppfattning sållar sig förarbetena till kriminaliseringen av självstudier till den 

skara av förarbeten som i allt för stor grad negligerar diskussionen om 

kriminaliseringsprinciper. I och med att straffrätten är så pass ingripande för enskilda 

borde en självklar huvudregel vara att nya kriminaliseringar eller utvidgningar av 

existerande kriminaliseringar alltid föregås av en diskussion av kriminalsieringsprinciper 

och transparens avseende vilka överväganden som ligger bakom beslutet att utvidga det 

kriminaliserade området. Detta är något som saknas i prop. 2017/18:174. Det faktum att 

lagstiftningen är sprungen ur ett EU-direktiv påverkar givetvis lagstiftningsprocessen och 

vilket spelutrymme den svenska lagstiftaren har, men den utgör inte ett hinder för en 

diskussion om självstudiekriminaliseringens förhållande till kriminaliseringsprinciper. 

Anser lagstiftaren att kriminaliseringen överensstämmer med gällande kriminaliserings-

principer bör detta motiveras och belysas, och menar lagstiftaren att det finns problem i 

förhållande till principerna måste detta givetvis diskuteras. Avsaknaden av en sådan 

diskussion är enligt min mening anmärkningsvärd. 

     Det som enligt mig är det mest iögonfallande med kriminaliseringen av självstudier är 

den tidiga fullbordanspunkten, som leder till att avståndet från det kriminaliserade 

gärningen till skadan på det skyddsvärda intresset blir mycket stort. Sett till rådande 

samhällsklimat borde det kanske inte komma som någon överraskning att det är på 

terrorismområdet som denna långtgående typ av kriminalisering gör sitt första inträde i 

den svenska straffrätten. Terrorismbekämpning är ett komplext område, och att 

terroristbrott regleras i specialstraffrätten och har en säregen utformning är enligt mig 

ingenting problematiskt i sig. Det som däremot kan kritiseras är om lagstiftaren har intagit 

inställningen att det inte går att kriminalisera för mycket på detta område, och att utökade 

kriminaliseringar är ett sätt att visa att terroristhotet tas på allvar. Enligt min mening är 

inte straffrätten ett område som bör utnyttjas av rent signalpolitiska skäl, där tidigare 

gällande principer och överväganden bortses från när ett svårhanterligt problem 

uppkommer. Utöver dess eventuella symboliska värde menar jag att lagstiftningen kan 

ifrågasättas på närmast alla områden.  

     Straffrätten i stort, och nykriminaliseringar i synnerhet, bör enligt min mening präglas 

av restriktivitet. Troligtvis kommer fällande domar för självstudier i enlighet med 

rekryteringslagen 5 a § vara relativt sällsynta. Det kan därmed argumenteras för att de 
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praktiska konsekvenserna inte blir så allvarliga, om konsekvenserna för enskilda ändå blir 

så pass begränsade. Detta kan enligt min mening för det första avfärdas i och med att vårt 

straffrättsliga system som helhet måste bygga på starka rättsprinciper och en strävan efter 

rättssäkerhet. För det andra är det faktum att lagstiftaren tagit ett så stort steg gällande att 

kriminalisera gärningar på ett tidigare stadium och av ett slag som inte varit 

kriminaliserade tidigare utan att detta föregås av en större diskussion och diskuteras 

närmare i förarbetena klandervärt i sig. Det faktum att självstudier, oavsett om den som 

utbildar sig gör detta i terrorismsyfte, ska vara en straffvärd handling är enligt min mening 

inte självklart. Att rättsområden utvecklas är inget att kritisera i sig, men att så pass stora 

steg i en ny riktning passerar närmast obemärkt förbi bör problematiseras och diskuteras 

i större utsträckning än vad som skett. 
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