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Referenten, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge:

Jeg er blitt utfordret til å skape diskusjon rundt spørsmålet om vi kan bygge et vern mot 
terrorhandlinger uten at det går utover andre verdier, og vil i det følgende presentere et par 
hovedteser, som kan danne utgangspunkt for debatt. 

Innledningsvis finner jeg det imidlertid naturlig å knytte noen få kommentarer til et 
spørsmål som ble grundig belyst av 22. juli kommisjonen – nemlig om PST kunne avverget 
terrorhandlingen som rammet Norge 22. juli 2011? 

De tragiske hendelsene denne dagen avdekket at den potensielle trusselen fra 
enkeltpersoner som opererer helt alene er høyst reell, og samtidig vanskelig å avdekke. 

PSTs hovedoppgave er å forebygge terrorhandlinger i Norge, og vi jobber hver eneste 
dag for å forhindre at det skal skje. Terrorangrepet 22. juli 2011 kom likevel overraskende på 
PST. 

Gjerningsmannen hadde over lang tid bygget kapasitet i form av våpen, utstyr og 
eksplosiver, uten at sporene han etterlot ble satt i sammenheng med forberedelser til en 
terrorhandling. PST hadde mottatt opplysninger om gjerningsmannen ved ett tilfelle – navnet 
fremgikk av en liste over mulige mistenkelige valutatransaksjoner. 22 juli kommisjonen 
konkluderte med at en grundigere saksbehandling av tipset mest sannsynlig ikke ville avdekket 
ytterligere opplysninger som hadde satt oss på sporet av terrorplanlegging. Skulle PST ha 
avdekket terrorplanleggingen, og forhindret terroraksjonen 22. juli, måtte PST ha fått ett eller 
flere vesentlige tips som kunne sette oss på sporet av gjerningsmannens forberedelseshandlinger. 
Imidlertid påpekte 22. juli-kommisjonen en rekke forbedringsområder i PST knyttet til 
kompetanse, ledelse og organisasjonskultur – men altså uten at man fant grunn til å kritisere 
PST for ikke å ha oppdaget Breivik i forberedelsesfasen. 

Dette bringer meg videre til en av mine hovedpåstander i denne debatten, nemlig: 
forebygging av terrorhandlinger er et felles samfunnsansvar. 

I løpet av de siste årene har terrortrusselbildet utviklet seg i negativ retning. 
Radikaliseringsarenaene er blitt flere, og et all-europeisk og grenseoverskridende trusselbilde 
har vokst frem. De nordiske landene står i dag overfor nye og store utfordringer blant annet 
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grunnet en økning av antall personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet, såkalte 
fremmedkrigere. 

En sikkerhetstjeneste har til ansvar å definere terrortrusler, oppdage terrortrusler, 
forebygge terrorhandlinger og avbryte planlagte terrorangrep. PST sitt ansvar er å hindre at 
en person som har vilje til å bruke vold for å oppnå et politisk mål utfører en terrorhandling. 
På det tidspunkt hvor vi starter vårt forebyggende arbeid er en person ofte i slutten av en 
radikaliseringsprosess. Samfunnet gjør ikke god nok jobb når personer ikke blir fanget opp før 
de er ”ferdig radikaliserte”, med en potensiell vilje og evne til å benytte vold. Skal vi lykkes 
med å forhindre terrorhandlinger må samfunnet gripe inn på et tidlig tidspunkt. Prosessen som 
fører til radikalisering og vilje til å benytte vold berører flere samfunnsaktører, og spenner over 
et bredt spekter av myndighetsområder. Tidlig innsats fra flere aktører med mål om å motvirke 
at en person velger vold for å nå sine mål, er helt nødvendig. Å forebygge terror betyr at man 
må motarbeide radikalisering av individer helt i starten av et radikaliseringsløp. Jeg sikter her 
til viktigheten av å motvirke eksempelvis mobbing, diskriminering og arbeidsløshet. Viktige 
aktører er lokale kommuner med skole, barnevern, helsevesen, NAV og lokalt politi. Det er min 
påstand at samfunnet som helhet må engasjere seg mer i det primærforebyggende arbeidet – 
mao før det tilligger PST å involvere seg. PST verken kan eller skal være en førstelinjetjeneste. 

Samhandling i terrorbekjempelsens ånd fordrer imdlertid informasjonsdeling på tvers 
av myndighetsorganer, offentlige sektorer og private aktører. Det er liten tvil om at samhandling 
slik jeg her sikter til vil utfordre personvernet. Det er likevel min mening at det er nødvendig. 

For å bygge et vern mot terror må virkemiddelporteføljen speile utviklingen i 
samfunnet og trusselbildet. Det er min påstand at datalagring er et nødvendig virkemiddel for 
å lykkes i kampen mot terror. 

Teletilbydere vil i fremtiden trolig lagre data i en kortere periode enn hva de gjør i 
dag, ettersom lagringsplikten kun knyttes til forretningsmessige behov. Det vil ha den uheldige 
konsekvens at vi vil kunne miste et av de mest nyttige verktøyene som PST har. Jeg er av den 
oppfatning at det haster med å innføre bestemmelser om lagringsplikt for teledata. 

Ingen av de nordiske landene plikter å gjennomføre datalagringsdirektivet etter at 
det ble kjent ugyldig av EU-domstolen. Endringer i det norske lovverket om at tilbydere av 
teletjenester skal lagre teledata, som var tenkt implementert neste sommer, er satt på vent. 

Planlegging, organisering og utførelse av terrorhandlinger pågår ofte i lang tid, og 
informasjon om kontaktnett og bevegelsesmønstre kan være avgjørende for å avdekke slik 
virksomhet. Terrorhandlinger planlegges og gjennomføres på tvers av landegrenser, og tilgang 
til teledata har en vesentlig verdi for det internasjonale samarbeidet, både i og utenfor Nordens 
grenser. 

Jeg vil belyse dette med et generelt eksempel. Dersom PST blir varslet om at et norsk 
telefonnummer har vært i kontakt med et telefonnummer i utlandet som knyttes til terrorrelatert 
virksomhet, er det nødvendig å kunne avdekke hvilken tilknytning vedkommende kan tenkes 
å ha til den personen som disponerer det utenlandske telefonnummeret. Er det grunn til å 
undersøke om en fremtidig straffbar handling er under forberedelse, og vilkår for innhenting av 
teledata er oppfylt, vil analyse av teledata sammen med andre tilgjengelige opplysninger være 
helt nødvendig for at PST skal kunne ta stilling til om noe straffbart er under forberedelse, for 
så å vurdere iverksettelse av tiltak. Uten lagringspliktig teledata, vil relevante opplysninger i 
dette tilfellet ikke være tilgjengelig, og PSTs mulighet til å forebygge den straffbare handlingen 
blir redusert. 

Jeg vil hevde at datalagring er et helt nødvendig virkemiddel for å lykkes i kampen 
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mot terror, og at det foreligger tungtveiende argumenter for at inngrep i den enkeltes personvern 
er formålstjenlig og i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet. De personvernutfordringer 
som følger av datalagring er avhjulpet gjennom datalagringsforskriftens bestemmelser, slik 
den var tenkt implementert. Forskriften setter begrensninger når det gjelder hvilke data som 
er lagringspliktige, stiller krav om sporbarhet, autorisasjon og pålegger taushetsplikt. Også 
i konsesjonen fra Datatilsynet er teletilbyderne pålagt strenge sikkerhetsmessige krav, som 
hindrer misbruk av data og således ivaretar borgernes personvern. I tillegg er tilgangen til 
teledata begrenset til de mest alvorlige formene for kriminalitet og underlagt domstolskontroll. 

Jeg har kjennskap til at det nylig er utarbeidet en analyse på bestilling fra 
justisministeren i Sverige, som konkluderer med at det svenske regelverket om lagring og 
utlevering av teledata i utgangspunktet ikke strider mot EU-rettens krav. Jeg håper og tror 
at konklusjonen knyttet til en vurdering av datalagringsforskriften i lys av den nevnte EU-
dommen vil bli den samme, og at datalagringsforskriften blir implementert i norsk rett. 

Strafferettslige virkemidler som kan forhindre terror: 
Det er en forutsetning for et vellykket terrorarbeid at en person som har forberedt 

en terrorhandling kan straffes. I Norge utvidet vi kriminaliseringen av terrorforberedelses-
handlinger med en ny lovgivning i juni 2013. Vi fikk en bestemmelse som rammet 
kvalifisert terrorforberedelse - også der den ble foretatt av en person alene. Aktiv deltagelse 
i terrororganisasjoner ble kriminalisert i en egen ny bestemmelse, og vi kriminaliserte også 
mottakelse av terrortrening. Jeg ser disse bestemmelsene som helt nødvendige for å kunne 
møte dagens trusselbilde. 

Andelen vestlige fremmedkrigere i den pågående konflikten i Syria er svært høy. 
Fremmedkrigere kan få økt intensjon om og kapasitet til å gjennomføre terroraksjoner. For 
en uke side vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon hvor medlemslandene oppfordres til å 
gjøre grep for å forhindre at fremmedkrigere reiser til Syria. I Norge ble det nylig lagt frem 
et lovforslag om å kriminalisere rekruttering til deltakelse i væpnet konflikt, egen deltakelse i 
væpnet konflikt som del av ikke-regulære styrker, og forbund om dette. 

Så vidt meg bekjent har ingen andre europeiske land så langt innført et generelt forbud 
mot ulike former for deltakelse i væpnet konflikt. Forslaget er nyskapende også i en internasjonal 
kontekst. Fremmedkrigere som begår krigshandlinger rammes i stor grad av straffelovens 
bestemmelser. En generell kriminalisering vil imidlertid tydeliggjøre at slik deltakelse er 
straffbar, og kan bidra til å motvirke at enkelte personer reiser til væpnede konflikter. Samtidig 
kan man ikke utelukke at et nytt straffebud kan skape større avstand mellom storsamfunnet og 
personer som allerede er radikalisert og det kan bidra til tettere samhold innad i enkelte miljøer. 
Lovforslaget illustrerer i så måte dilemmaene man står overfor i spørsmålet om det lar seg 
gjøre å bygge et vern mot terrorhandlinger uten at det går ut over andre verdier.

***

Oppsummering av plenarmøtet ved tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik 
Rieber-Mohn, Norge:

Fhv. højesteretspresident Børge Dahl, Danmark, erklærte seg enig med Benedicte Bjørnland 
i at det er en viktig samfunnsoppgave å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. 
Viljen til å begå terrorhandlinger må bekjempes med en rekke virkemidler som står i et rimelig 
forhold til de trusler man til enhver tid står overfor.
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Han var også enig med Bjørnland i at lærere, sosialarbeidere, helsepersonell, politi og 
andre som er i kontakt med personer som står i fare for å bli radikalisert, bør kunne utveksle 
«bekymringsmeldinger» uten hinder av taushetsplikt, når det skjer i betryggende former.

Dahl kunne også forstå at sikkerhetstjenesten peker på nødvendigheten av datalagring, 
dataavlesning og stordatabehandling, men også dem som reiser spørsmålet om vi ikke allerede 
har gått for langt i å gi innsyn i privatpersoners kommunikasjon. Det trengs her en grundig 
debatt.

Det er viktig at vi jurister holder vakt om de fundamentale verdier de nordiske samfunn 
bygger på i en tid hvor kampen mot terror lett medfører politiske initiativ i form av lovpakker 
som gis en hurtig behandling. Det er også klart at sikkerhetstjenestens arbeidsmetoder og 
behov for hemmelighold reiser en rekke spørsmål som berører demokratiske frihetsrettigheter 
og rettsstatsprinsipper. Højesteret har i Danmark trukket opp noen grenser på dette området. 
Hvis f.eks. sikkerhetstjenesten finner at en utlending må fengsles, kan den ikke - for å beskytte 
egne arbeidsmetoder og kilder - holde grunnlaget for sin bedømmelse hemmelig for siktede. 
Også når vi har med terrorisme å gjøre, må vi holde oss på jorden og til velkjente frihets- og 
rettssikkerhetsstandarder.

Når det gjelder spørsmålet om kriminalisering av unge som reiser ut i verden for å 
delta i væpnet kamp, oppstår straks spørsmålet om hva som er legitim idealisme og hva som er 
terrorisme. Det er nok å tenke på dem som deltok i den spanske borgerkrig eller dro til Finland 
under borgerkrigen.

Mange vanskelige spørsmål oppstår på dette området. Det viktigste er at vi ikke velger 
løsninger som prisgir våre vanlige frihets- og rettssikkerhetsstandarder.

Tidligere justitsminister Ragna Árnadóttir, Island, pekte på at staten ikke kan gi oss borgere 
garanti for at vi er helt trygge, og staten kan ikke anvende alle virkemidler som kan finnes for 
å forebygge og bekjempe terrorhandlinger. Den må hele tiden foreta en balansert avveining. 
Når ytterligere beføyelser og redskaper for politiet overveies, kreves en viss åpenhet om 
trusselbildet. Men samtidig må man ikke skape unødig frykt i befolkningen. Det må skje en 
grundig vurdering her, fordi det kan ha alvorlige konsekvenser både å tie og å offentliggjøre 
trusler mot borgernes sikkerhet. Benedicte Bjørnlands ønske om datalagring, dataavlesning og 
stordatabehandling er ikke ukontroversielle tiltak. Internett kjenner få grenser og gir mulighet 
for utrolig mange ytringer. Ønsket om økt adgang til stordata må konkretiseres ytterligere, og 
vi må diskutere hvor grensen går mellom trygghet i samfunnet og retten til ytringsfrihet og 
privatliv på nettet. Og kommunikasjon på nettet kan krypteres – mørkenettet, som det kalles. 
Det behøver ikke være en kriminell hensikt bak en slik kryptering.

Men problemet er ikke først og fremst teknologien og dens utfordringer. Det knytter 
seg i første rekke til menneskene og det samfunnet disse tilhører. Det er forståelig at politiet ikke 
alene vil og kan ha ansvaret for terrorbekjempelsen. Samfunnet er større enn myndighetene. 
Referenten har rett i at forskningsinitiativ og en velfungerende integrasjonspolitikk er viktige 
elementer i forebyggelsen av voldelig ekstremisme. Det kan i siste instans være den mest 
effektive måte å bekjempe terror på.
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Generaldirektør og sjef for Migrationsverket Anders Danielsson holdt innlegg med 
utgangspunkt i følgende redegjørelse:

Några inledande ord om terrorism och överväganden kring bekämpning av terrorism
Hotet från terrorism är verkligt och det finns en risk för attentat eller terrorhandlingar 

i Sverige och i våra nordiska grannländer. Hotet från terrorism har förändrats över åren från 
tidigare välplanerade storskaliga operationer med ledningsfunktioner, logistik m.m. till attentat 
som utförs av personer som agerar i huvudsak ensamma. 

Al-Qaida stod ett tag ensam som symbol för terrorismen efter den 11 september 
2001. Men även andra grupperingar och nätverk har utfört attentat i Europa sedan 2001. 
Dessa grupperingar har emellertid verkat mer lokalt och fokuserat på att påverka förhållanden 
i enskilda länder. Syftet med attentaten har oftast haft en bakgrund av separatistiska eller 
nationalistiska övertygelser. 

Bilden av de ensamagerande personerna är komplex och mångtydig. Bland dessa finns 
dels personer med kopplingar till etablerade terrororganisationer men som av olika skäl väljer 
att uppträda enskilt, dels personer som helt saknar sådan koppling. Ett exempel på sistnämnda 
är Anders Behring Breivik som helt ensam utförde det fasansfulla terrorangreppet i Oslo och 
på Utöya 2011. 

Såväl utförda terrorattentat som hot om terrorattentat utgör mycket allvarliga 
kränkningar av våra grundläggande fri- och rättigheter. Det handlar om vår grundläggande 
säkerhet och våra grundläggande värden. Ett utfört attentat får stora konsekvenser både för 
samhället och enskilda individer. Det är just det som också är syftet med terrorism; att injaga 
fruktan, tvinga myndigheter eller stater att vidta åtgärder eller underlåta sådana för att skada 
eller störa grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer. Men 
såvitt känt har ingen terrorist eller terrororganisation haft förmågan att störta en regering 
eller omvälva ett samhälle, men tveklöst lyckats påverka våra samhällen (t.ex. vad gäller vårt 
resande).

Eftersom syftet med terrorism är just att påverka den politiska ordningen är det 
angeläget att inte motmedlen eller terrorbekämpningen i sig leder till sådana inskärningar 
eller begräsningar i våra grundläggande fri- och rättigheter att reaktionerna på terrorism i 
sig leder till att den politiska ordningen och stabiliteten störs. När medlen för bekämpningen 
av terrorism eller övervakningen av människor för att identifiera, bedöma och reducera hot 
blir oproportionerliga och oförsvarliga stärks inte de mänskliga rättigheterna. Istället skapas 
större misstro mot de rättsvårdande myndigheterna och staten som egentligen ska vara den 
personliga integritetetens väktare. Om å andra sidan staten genom dess myndigheter saknar 
tillräcklig styrka att skydda medborgarna och står maktlös inför brottsliga angrepp blir effekten 
densamma. 

Sålunda handlar det om att finna den exakta balanspunkten mellan intresset av en 
effektiv brotts-(terror-) bekämpning och intresset av att skydda den personliga integriteten. 
Den avvägningen är inte alldeles enkel och förändras dessutom över tiden och i den allmänna 
opinionen beroende på vad som händer, har hänt eller tros komma att hända. Inte sällan leder 
debatter om hotbilder till såväl underdrifter som överdrifter. Inte heller sällan leder debatter 
om hotbilder till enbart den ena sidan av frågan; integritetsaspekten eller förmågeaspekten, och 
inte som sig bör båda sidorna av frågan.

Debatten om terrorbekämpning kan också kompliceras av uppfattningen om ett visst 
agerande är att räknas som terrorism eller som en legitim motståndskamp. Det som i vissa 
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ögon ses som en motståndskamp, ses i andra ögon som terrorism. Även här framförs politiska 
intressen och motiv i den allmänna debatten. 

Det synes som om att det råder en allmän uppfattning bland stater med stabila 
demokratiska värden, såsom rättssäkerhet och respekt för mänskliga fri- och rättigheter att 
bekämpningen av terrorism är en uppgift för de rättsvårdande myndigheterna med tydliga 
regler kring ändamål, behov och proportionalitet i användningen av medel för att förebygga, 
förhindra och utreda terrorbrott. Användandet av militära medel – the war on terrorism – har 
kommit att ses med skepticism och misstänksamhet och inte stärkt statens förmåga att skydda 
medborgarna och ge dem trygghet. 

Denna skillnad i synsätt – brottsbekämpning eller krig – bör hållas i minnet. Krav 
som från en utgångspunkt framstår som självklara, t.ex. rätten att få del av de anklagelser om 
riktas mot mig, rätten till försvar och rätten till en ”fair trail”, kan från en annan utgångspunkt 
ifrågasättas. I de nordiska länderna känner vi oss trygga i vårt synsätt och i vårt angreppssätt, 
men i den globala retoriken och i medierapporteringen länge var den andra ståndpunkten som 
dominerade. 

Vad är det då som utmärker ett terroristbrott och vad är straffbart?
För att det ska anses om ett terroristbrott ska det vara fråga om dels en konkret 

straffbar gärning, (det rör sig om ett tjugotal, allt från mord, mordbrand, sabotage till olaga hot), 
dels ska avsikten med gärningen har varit att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller 
befolkningsgrupp, att otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation 
att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd eller att allvarligt destabilisera eller förstöra 
grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i 
en mellanstatlig organisation och dels måste gärningen allvarligt ha kunnat skada en stat eller 
en mellanstatlig organisation. Faran måste dock inte ha realiserats utan det är tillräckligt att 
den typiskt sett kan skada en stat eller mellanstatlig organisation. Avsikten måste inte heller ha 
uppnåtts utan det är tillräckligt att den varit direkt åsyftad av gärningsmannen.

I Sverige är terroristbrott en självständig gärning som är straffbar även som 
förberedelse, försök och stämpling. Offentlig uppmaning, rekrytering, utbildning och 
finansiering av terroristbrott är under vissa förutsättningar också straffbara gärningar. 

Det är således kriminellt att anordna terrorutbildning och att finansiera en sådan, 
men inte att delta i utbildning. Det finns förslag om att kriminalisera deltagande i utbildning 
och liknande lagstiftning finns i andra länder. Nyttan av en sådan kriminalisering bör noga 
analyseras och övervägas. Bevissvårigheterna är uppenbara, men en kriminalisering öppnar 
möjligheterna för tvångsmedel. Andra möjligheter är att kriminalisera tillhörigheten till en 
terrororganisation, men svåra avgränsningsproblem uppstår. Vad är ett medlemskap, vad är en 
terrororganisation? Dessutom kolliderar en sådan kriminalisering med föreningsfriheten. Att 
hindra svenska medborgare från att resa utan att det utgör ett brott känns tveksamt.

Den straffbara gärningen utgör utgångspunkt för säkerhetstjänsternas och de 
brottsbekämpande myndigheternas uppdrag. Gärningarna ska bedömas utifrån gällande 
lagstiftning.

Strategin mot terrorism

Eftersom konsekvenserna av ett utfört terrorbrott är så omfattande finns det ett stort intresse 
av att bekämpa terrorbrott såväl hos den breda allmänheten som i den politiska maktsfären. 
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Intresset är framförallt som tyngst och störst när det gäller se till att ett terrorbrott överhuvudtaget 
inte inträffar. Det förebyggande och förhindrande arbetet är därför det viktigaste. Den allmänt 
gällande strategin i Sverige för att möta hotet från terrorism vilar sålunda på två principer; den 
förebyggande och den förhindrande.   

Det förebyggande arbetet syftar till att minska enskilda personers och gruppers 
vilja att begå eller stödja terroristbrottslighet. Här är det viktigt att göra åtskillnad mellan de 
brottsbekämpande myndigheternas ansvar i det förebyggande arbetet och andra aktörers i 
samhället ansvar. Säkerhetstjänsternas och polisens arbete ska fokusera på den säkerhetshotande 
verksamhet som personerna utför och inte på de argument, idéer eller drivkrafter med vilka 
sådan verksamhet motiveras eller rättfärdigas. Här är det alltså fråga om arbete som syftar till 
att motverka utanförskap, diskriminering, segregation, arbetslöshet (eller sysslolöshet) men 
också ett arbete mot mytbildning och vanföreställningar. 

Det förhindrande arbetet syftar till att tidigt upptäcka och reducera hot eller sårbarheter 
samt faktiskt avbryta planerade eller pågående attentat. Om det brottsförebyggande arbetet 
syftar till att motverka personers vilja att utföra terroristbrott syftar det förhindrade till att 
motverka eller begränsa personers förmåga och möjligheter att utföra brott. I arbetet ingår 
också att utreda terroristbrottslighet och ställa ansvariga personer till svars. 

Ansvaret för det förhindrade arbetet vilar i huvudsak på de brottsbekämpande 
myndigheterna där säkerhetstjänsterna har ett särskilt uttalat ansvar. De åtgärder som används 
är de resurser och de tvångsmedel och andra verktyg som statsmakten ställt till förfogande. 
Men det är också en fråga om ett nationellt samarbete över myndighetsgränserna, exempelvis 
Samverkansrådet mot terrorism, och internationellt samarbete över nationsgränserna, 
exempelvis inom ramen för CTG (Counter Terrorism Group) eller annat bilateralt samarbete 
som skedde t.ex. i samband med förhindradet av terrorattacken mot Jyllands-Posten i Danmark 
2010.

Att förhindra ett terrorattentat innebär dock inte nödvändigtvis att någon kommer 
att dömas för ett brott. De flesta fall där ett terrorattentat förhindras resulterar inte i någon 
fällande dom. Detta beror antingen på att någon straffbar gärning inte hunnit begås, eller att 
någon sådan gärning i vart fall inte kan bevisas. Båda fallen har sin grund i att ett ingripande 
från säkerhetstjänsternas sida görs i ett så tidigt skede som möjligt, givetvis i syfte att rädda liv 
och skydda egendom. Att låta ett händelseförlopp fortgå i syfte att säkra bevis är självfallet inte 
aktuellt när konsekvenserna av ett fullbordat brott riskerar att bli katastrofala. Konsekvenserna 
av ett tidigt ingripande är dock att eventuella brottsliga gärningar, t.ex. förberedelse eller 
stämpling till brott, är svåra att bevisa. Antalet lagförda terrorister är således inte något mått på 
en effektiv terrorbekämpning. I stället måste effekten av åtgärderna bedömas, dvs. om hoten 
reducerats eller inte, och därmed också stärkt tryggheten i samhället. 

Öppenhet och trygghet i Sverige efter erfarenhet av terrorbrott

Bekämpningen av terrorism i Sverige ska präglas av tydlighet och där utgångspunkterna för 
bekämpningen är bl.a. att skapa trygghet och användandet av metoder och medel ska uppfattas 
som godtagbara i ett öppet och demokratiskt samhälle. 

Sverige har historiskt varit förskonade mot terrorism som lett till omfattande skador 
på samhället eller bland enskilda människor. Flera attentatsplaner har avslöjats och hoten 
har därmed kunnat reduceras. Om vi bortser från kapning av ett flygplan på Bulltofta 1972 
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och ockupationen av den västtyska ambassaden 1975 och är det endast självmordsbombaren 
Taimur Abdulwahab i december 2010 som lyckats utföra en terrorhandling – om än en 
misslyckad sådan. I december 2010 lyckades SÄPO tillsammans med dansk polis avvärja ett 
planerat terrorattentat mot den danska dagstidningen Jyllands-Posten. 

Reaktionerna i Sverige efter självmordbombaren och attentatsplanerna mot 
Jyllands-Posten var noterbart nyktra och präglades inte på rop efter ”hårdare tag” och ökade 
befogenheter. Tvärtom så utmärkte sig höga företrädare för rättsväsendet att det var viktigt 
med balans och eftertanke mellan intresset av en effektiv bekämpning och skyddet av den 
personliga integriteten. Samtidigt är det just där dilemmat ligger i begreppet ”trygghet”. Är 
trygghet förvissningen om att en oerhört effektiv brottsbekämpning (såväl förebyggande som 
förhindrande) leder till att inga terrorbrott kommer att utföras, eller är trygghet förvissningen 
om att just respekten för de mänskliga rättigheterna och våra grundlagsfästa fri- och rättigheter 
kommer att respekteras trots inträffade terrorbrott eller förändringar i hotbilder? 

Med oändliga resurser och befogenheter går nästan allt att stoppa i tid – men till vilket 
pris och med vilka konsekvenser. 

I den allmänna debatten ställs inte sällan frågan om man är för eller emot att 
säkerhetstjänsten eller andra brottsbekämpande aktörer ska ha befogenhet att vidta en viss 
integritetskränkande åtgärd. Frågan är såklart omöjlig att besvara om man inte ställer den i 
relation till en hotbild. Vem är för en integritetskränkande åtgärd på se? Frågan kunde i så fall 
omformuleras till om man är för eller emot en terrorattack. 

Det måste vara en självklar utgångspunkt att det verktyg och befogenheter som ställs 
till förfogande har en acceptans hos allmänheten. Balansen är svår. Om å ena sidan oskyldiga, 
hederliga medborgare känner sig omotiverat övervakade eller omotiverat begränsade i sin 
rörelsefrihet kommer förtroendet för en säkerhetstjänst och för staten att minska eller gå helt 
förlorad. Om å andra sidan staten saknar tillräcklig styrka att skydda medborgarna och står 
maktlös inför terrorhot eller terrorattacker blir effekten densamma. 

Ju allvarligare konsekvenser ett brottsligt angrepp kan få, desto större acceptans 
torde finnas för integritetskränkande åtgärder. Samtidigt ställs med användningen av kraftfulla 
verktyg fullt rimliga krav på precision. Åtgärder med lite påverkan på den personliga 
integriteten, exempelvis slumpvisa tester av nykterheten i trafiken, har en acceptans även 
bland de oskyldigt utsatta. Kränkningen är måttlig och vinsten i form av ökad trygghet stor. 
Annorlunda förhåller det sig självfallet med åtgärder som medför allvarliga ingrepp i den 
personliga integriteten. Ingen accepterar att bli utsatt för en sådan åtgärd utan ett gediget 
underlag och en noggrann bedömning. 

Så hur hitta rätt nivå? Svaret ska ligga i resultatet av en öppen och fri debatt där frågan 
om resurser och befogenheter ställs i relation till konsekvenserna av ett realiserat hot. 

Den öppna och fria debatten har emellertid begränsningar i så måtto att en 
säkerhetstjänst ofta är förhindrad att beskriva hoten och de åtgärder som vidtas med anledning 
av hoten. Tystnaden föranleder kritik och lämnar fältet fritt för spekulation och tyckanden. 
Här finns ett svårlöst dilemma men det går med all säkerhet att förbättra och utveckla 
öppenheten här. Som exempel på nyvunnen öppenhet kommuniceras i dag hotbilder och 
hotbildsbedömningar på ett annat sätt än för 5-10 år sedan. Just genom att förklara hotbilder 
och de bedömningar som ligger bakom ökar också allmänhetens förståelse för den uppgift som 
staten (läs säkerhetstjänsterna) har att lösa. 

En säkerhetstjänst  har ingen egen åsikt eller vilja, ingen egen agenda. De kan beskriva 
förmåga och konsekvenser, inte mer än så. Grundläggande är att säkerhetstjänsternas uppdrag 
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är att skydda demokratin och dess värden. De åtgärder som vidtas för att lösa uppdraget kan 
därmed rimligen aldrig gå utöver vad som accepteras inom ramen för de principer som 
varje demokratisk rättsstat vilar på. Att skydda demokratin får inte innebära att medlen för att 
skydda istället urholkar demokratin.

Avslutning

I Sverige har sedan 11 september 2001 flera nya lagar införts som syftat till att förstärka 
samhällets förmåga att bekämpa terrorbrott. Reaktionerna på utvecklingen blev stundtals stark 
och en debatt uppstod kring eftertanke och analys av konsekvenserna. 

Självfallet har lagstiftningsprocesserna inneburit svåra avvägningar mellan olika 
intressen och målsättningar men det har i sedvanlig god svensk ordning utretts, remitterats, 
öppet debatterats, bedömts och slutligen röstats om i riksdagen. I de processerna har 
rättssäkerhetsaspekter, rättstrygghet, proportionalitet, effektivitet m.fl. varit styrande. Flera 
olika rättssäkerhetsgarantier har också införts som är viktigare ju mer integritetskränkande en 
åtgärd är. 

Givetvis har det i den politiska arenan rått meningsskiljaktigheter men en fullt öppen 
demokratisk berednings- och beslutsprocess har följts.

Riksdagsledamot jur. kand. Kimmo Sasi, Finland holdt følgende innlegg: 

Läget i Finland:
Vi har haft inga terroristattacker. Antalet invandrare är litet jämfört med andra nordiska länder. 
Drygt 40 muslimer har flyttat sig till Syrien eller Isis-truppen för att föra krig. Vi har haft två 
skolnedsjutningar med ett stort antal offer. Som följd av skolnedskjutningarna har man grundat 
nätpolistjänster som söker hotsidor i nätet. Man har skärpt vapenlicenskontrollen.

Lagstiftningen mot terrorism:
Man har utvidgat och skärpt brottslagstiftningen sedan 2001. Man har infört i straffslagen 
ett nytt kapitel 34a om terroristbrott (2003). Terrorismbrott är olika brott som är gjorda i 
terroristiskt syfte. Ett försök är straffbart. Det är förbjudet att förbereda ett brott i terroristiskt 
syfte, att leda en terroristgrupp, att främja en terroristgrupps verksamhet, att finansiera 
terrorism (vissa nämnda brott), att skola terrorister och att värva terrorister.

Vad är tillåtet?
Grundlagen garanterar «Alla har rätt till liv». «Det allmänna skall se till att de grundläggande 
fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses». Grundlagen garanterar 
också den straffrätsliga legalitetsprincipen, den personliga integriteten, privatlivet och 
föreningsfriheten. Dessa grundrättigheter måste balanseras mellan varandra. Trygghetskravet 
har ökat när terrorismen har ökat. I sista hand bedömer riksdagens grundlagsutskott den rätta 
balansen mellan dessa rättigheter.

Grundlagsutskottets (GrU) tolkningspraxis:
1. Rätten att skjuta ner ett terroristbemannat passagerarflygplan
Regeringens proposition: försvarsmakten kan ge handräckning till polisen. Försvarsmakten 
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kan använda våld mot terrorister för att skydda civilbefolkning. Flygvapnet kan skjuta ner ett 
terroristbemannat passagerarplan, om terrorister använder planet som ett vapen och hotar en 
stor folkmängd. GrU: 

«Terrorism är brottslighet som ytterst allvarligt hotar samhällets grundläggande 
funktioner, rättsordningen och människors liv, hälsa och säkerhet. Med tanke på de grundläg- 
gande rättigheterna finns det synnerligen tungt vägande skäl att förhindra och avbryta sådan 
brottslighet. Brottslighetens exceptionellt allvarliga karaktär bör också vägas in i bedömningen 
av om motmedlen står i rätt proportion till den. Terroristiska handlingar är av sådan art att 
exceptionella maktmedel i extrema situationer kan försvaras.»

GrU tolkar europeiska människorättskonventionen (art 2.1) och grundlagen så 
att «ingen ska avsiktligen berövas livet. Å andra sidan ska ingen utifrån art 2.2.a) anses ha 
berövats livet i strid med artikeln när det är en följd av våld som var absolut nödvändigt för 
att försvara någon mot en olaglig våldsgärning.» Man ska göra en samlad bedömning av de 
rådande omständigheterna i varje enskild situation.

GrU ställde följande krav:
- operationen ska planeras och övervakas omsorgsfullt
- bestämmelserna hur man använder maktmedel ska vara exakta och noga avgränsade
- proportionalitetsprincipen måste alltid tillämpas
- militära medel kan användas endast i de allvarligaste brott eller det måste gälla liv 

och hälsa
- hotet ska vara konkret och omedelbart och rikta sig mot ett stort antal människor
- utomstående personers rättigheter och säkerhet ska beaktas alldeles särskilt
- för att inte militarisera samhället är det polisen som i sista hand fattar beslut om 

användning av maktmedel i konkreta situationer
- beslutet om att militären ska ge handräckning ska fattas i statsrådet om det är 

tidsmässigt möjligt.
Tysklands Bundesverfassungsgericht kom till vissa delar till ett annat resultat i ett motsvarande 
fall.

2. Användning av uppgifter i allmänna kommunikationsnät 
Kommissionens förslag (2004): rådets rambeslut om bevarande av uppgifter som har lagrats 
i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
för förebyggande av brott inklusive terrorism.

GrU konstaterade att ju större antalet uppgifter och uppgiftstyper som ska bevaras 
och ju bredare kretsen av bevaringsskyldiga är, desto mera problematiska kan också längre 
bevaringstider för uppgifter bli ur proportionalitetssynvinkel.

Då bevaringstiden i förslaget var 12-36 månader, konstaterade GrU att då 
en medlemsstat inte är skyldig att införa längre bevaringstider än ett år och dessutom 
medlemsstaten har möjlighet att i vissa delar göra undantag i bevaringstiderna, kunde Finland 
godkänna förslaget. Minimitiden kunde dock inte vara längre.

EU-domstolen konstaterade att skyldigheten att bevara uppgifter om en människas 
privatliv är ett seriöst ingrepp i grundrättigheter som EU garanterar (art 7, 8). Det ger 
en känsla att en människas privatliv observeras kontinuerligt. Ett problem var det breda 
tillämpningsområdet som täcker personer som inte ens indirekt kan tänkas vara förknippade 
med allvarlig brottslighet. Man måste ha objektiva kriterier till användning av materialet. 
Bevaringstiden måste vara i relation till nyttan av informationen.
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Direktivet skulle införas i finländsk lagstiftning med en ändring av polislagen och en ny 
kunskapssamhällsbalken. GrU konstaterade att identifikationsuppgifter är utanför dataskyddets 
kärna dock med det förbehållet att om man kan kombinera dem så kan det betyda ett betydande 
intrång i grundrätten. GrU konstaterade att man borde begränsa bevaringsskyldigheten enligt 
personkretsen och informationens innehåll. Man medgav dock att detta är tekniskt ytterst svårt. 
Utskottet konstaterade att de uppgifter som ska bevaras, måste identifieras i lagen. Uppgifterna 
måste vara nödvändiga för undersökningen av allvarliga brott. Uppgifterna får ges endast till 
myndigheter som verkligen behöver dem. Ytterligare behöver man ett tillstånd av domstolen. 
Bevaringstiden får vara högst 12 månader och om möjligt kortare för mindre viktiga uppgifter.

3. Utvidgningen av terroristlagstiftningen
Regeringens proposition: Deltagande i utbildning för ett terroristbrott och finansieringen av 
alla terroristbrott blir straffbart. Hemliga metoder för inhämtande av information kan användas 
mera omfattande.

När man förbereder ett brott är det svårt att säga, när tanken är tillräckligt konkret. 
Motiveringen att skydda liv är en viktig och acceptabel grund. Ur legalitetsprincipen är det 
viktigt att gärningen är straffbar endast om den görs uppsåtligen. Det är viktigt att det inte 
finns andra effektiva medel att stoppa terrorismen. Det är viktigt att terrorismaktiviteten har 
framskridit till förberedelse av brott. Bara en tanke knappast är tillräckligt. I praktiken kommer 
man att ha problem att bevisa brott. Domstolarnas roll blir viktig.

4. Läkarens anmälningsrätt
Regeringens proposition: läkaren får av grundad anledning rätt, trots sekretessbestämmelser, 
att polisanmäla en person som kan anses vara olämplig att inneha skjutvapen.

GrU konstaterade att det finns tungt vägande samhälleliga skäl och godtagbara 
grunder med tanke på de grundläggande fri- och rättigheterna för anmälningsrätten. Kravet på 
exakthet var viktigt och utskottet förutsatte att det måste finnas grundad anledning att anse att 
peronen inte är lämplig att ha skjutvapen.

Nordisk gemenskap
Den stora frågan i bedömningen av ny terroristlagstiftning är hur långt vi måste och kan gå. 
Det är viktigt att vi följer rättsfall och motiveringarna i andra länder. Speciellt viktigt vore att 
de nordiska länderna skulle ha en gemensam tolkningslinje.




